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Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinka” jest współfinansowana ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM  
W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

 
na 
 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  
(wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek 

 
 

ZNAK SPRAWY – GK.271.15.2017 

  
 

ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U.2015.2164 j.t. z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,  
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

Zatwierdził:  

 

/-/ Janusz Kaczyński  
 
Kierownik Zamawiającego 
 
Dnia 24.04.2017 r. 
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 
Gmina Osiek 
ul. Kwiatowa 30 
83-221 Osiek 
tel. (58) 582-12-81, (82,83) 
faks (58) 582-12-11 
www.osiek.gda.pl, 
e-mail: urzad@osiek.gda.pl 
NIP: 585821282, REGON: 000542669. 
 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 
PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiot zamówienia składa się z 4 zadań, w tym z: 
I) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Osiek do 

miejscowości Wycinki. Zakres rzeczowy niniejszego zadania obejmuje budowę: 
 
    a) rurociągów kanalizacji grawitacyjnej PCV d=200mm o długości łącznej L=5710,4 m, 
 

b) rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej: 
 - z rur PE100RC d=90 mm o długości L= 3245,0 m; 
 - z rur PE100RC d=75 mm o długości L= 642,2 m; 
 - z rur PE100RC d=50 mm o długości L=174,5 m; 
 - z rur PE100RC d=40 mm o długości L=41,5 m; 
 
c) przyłączy sanitarnych PCV d=160 mm w ilości 114 szt. i długości całkowitej L=1656,7 m, 
 
d) zbiornikowych podziemnych sieciowych przepompowni ścieków w ilości 6 kpl. wraz  

z  zagospodarowaniem i zasilaniem elektroenergetycznym, 
 
e) lokalnych zbiorników przepompowni ścieków przydomowych w ilości 4 kpl., 
 
f) komory z kręgów betonowych d=1200 mm w ilości 2 kpl. wraz z montażem zaworów 

odpowietrzająco-napowietrzających DN50 mm. 
 

II) Budowy przyłączy sanitarnych PCV d=160 mm o długości całkowitej L=544,3 m  
wraz z podłączeniem do budynków mieszkalnych. 
 

III) Budowy sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Osiek do miejscowości 
Wycinki. Zakres rzeczowy niniejszego zadania obejmuje budowę: 
  
a) sieci wodociągowej PE100RC Dz=90 mm PN10 o długości całkowitej L=12758,6 m; 
b) sieci wodociągowej PE100RC Dz=40 mm PN10 o długości całkowitej L=128,7 m; 
c) studni betonowych D=1200 mm z zaworami odpowietrzającymi DN25 w ilość 5 kpl.; 
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wraz z posadowieniem hydrantów naziemnych DN80 mm w ilość 56 szt. 
 

IV)Budowy przyłączy wodociągowych PE100RC Dz=32 mm PN10 o długości całkowitej 
L=1865,4 m wraz z podłączeniem z wodomierzami zlokalizowanymi w budynkach 
mieszkalnych w ilości 26 szt. oraz budowa studni wodomierzowych bet. D=1200 mm 
w ilości 149 szt. 
 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią 
załączniki nr 4 do SIWZ. 

Uwaga! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w stosunku do projektów i specyfikacji 
technicznej i służą Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie 
zamówienia Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą ryczałtem. 
 
Uwaga! Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, 
dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne.  
Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia  
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które 
zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny  
to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, 
istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 
Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim 
projektowanym: 
 Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim  

na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób 
założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze  
od założonych w opisie przedmiotu zamówienia; 

 Drogom, placom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji 
użytkowych oraz ich wymiarów;     

 Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta 
równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych  
i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ,  
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest 
to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem 
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu 
referencyjnego cechy i parametry”. 
 
Uwaga! Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy 
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub 
urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne.  
Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie 
nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający 
dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ 
występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze 
informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie 
odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie  
z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku  
do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 
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3.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

4.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45000000-7   Roboty budowlane, 
45232410-9   Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej, 
45232423-3 Przepompownie ścieków, 
45232150-8    Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
8.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6. 
9.   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
10.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy 
maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także 
wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

11.  Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów 
na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest także do m.in.: 
 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt  

zaplecza budowy w tym kabin sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego; 

 zabezpieczenia placu budowy w tym wykonania i utrzymania na swój koszt oświetlenia, 
ogrodzenia oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i  P/POŻ; 

 zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących 
przedmiot umowy.; 

 badania szczelności wykonanej sieci wodociągowej wykonać z użyciem czystej wody 
(metodą „W”); 

 po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego czystej wody; 

 po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja;   

 Wykonawca uzyska, przed przystąpieniem do prac, decyzję Powiatowego Inspektora 
Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, dopuszczającą przewidziane do zastosowania 
materiały i armaturę w procesie budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych. 

13.  Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy  
z tytułu prowadzonych robót. 

14. Wykonawca umożliwi pieszym dostęp do lokali handlowych i usługowych w obrębie 
prowadzonych prac w godzinach ich pracy. 

15. Wykonawca umożliwi mieszkańcom dostęp pieszy i kołowy do nieruchomości w obrębie 
prowadzonych prac.   

16.  Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 
17. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 
18.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim 

w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie 
dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze 
obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg. 

19.  Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót, wszelkiej 
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 
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końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie  
na użytkowanie. 

20.  Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania dokumentów/udzielania wyjaśnień na żądanie 
organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych 
z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 

21.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej. 

22.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
23.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1  

do SIWZ), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

24.  Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane 

roboty, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia na okres zgodny ze złożoną ofertą, 

jednak nie krótszy niż 24 miesiące licząc od odbioru końcowego. Okres rękojmi wydłuża się  

na okres obowiązywania gwarancji.  

25.  Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. 

26.  W nawiązaniu do pkt. 25 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia następujące rodzaje czynności: 

 a) pracowników fizycznych zatrudnionych do wykonywania  czynności związanych robotami 

ogólnobudowlanymi. 

27. Sposób dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 26 oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia Umowy oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 26.  

28. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający 

zastrzega możliwość weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

29. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu.   

30.  Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wycinki (dot. zadania  
o którym mowa w Rozdz. I pkt 1.I) współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.3 Gospodarka wodno-
ściekowa. 

31.  Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu określonych  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Zasady promocji 
projektów RPO WP zamieszczone są m. in. na stronie internetowej: 
http://www.rpo.pomorskie.eu/. 
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32.  Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

33. Zgodnie z art. 29 ust. 5 opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem wymagań 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

 
 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31.10.2017 r. 
 
 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 

     2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
         a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni  warunek jeżeli wykaże, że: 

 posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł lub posiada  
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.  

 posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana 
polisy powinna wynosić minimum 1 000 000,00 zł.  

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni  warunek jeżeli wykaże, że: 
 
   zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające zakresem 

przedmiotowi zamówienia, w tym: 

- co najmniej jedną robotę polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  
o  długości min. 8 km oraz, 

- co najmniej jedną robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej lub sieci 
kanalizacji tłocznej o długości min. 8 km,  

(nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami 
lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

01) Kierownikiem budowy – posiadającym: uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia 
uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót oraz 
doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót odpowiadających zakresem 
przedmiotowi zamówienia tj. polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
lub wodociągowej o długości min. 8 km każda. 

02) Kierownikiem robót elektrycznych - posiadającym: uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne 
ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
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w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*,  
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych) na stanowisku kierownika robót elektrycznych. 

03) Kierownikiem robót drogowych - posiadającym: uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub 
inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej 
specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*,  
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 
budowlanych) na stanowisku kierownika robót drogowych. 

 
  *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które 
Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których 
wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie  
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej  
(Dz. U. Nr 2016 r. poz. 65). Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia  
w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r., poz. 578;). 
 Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych 
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. 
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.  

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) 
a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,  
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3. 
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  
i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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ROZDZIAŁ Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  Zamawiającym; 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego; 

c)  członkami komisji przetargowej; 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, 

6)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w pkt 5, 

7)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą  
niż 3000 złotych, 

8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba  
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

 
ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓWW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
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stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.  

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,  
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  
w wysokości min. 2 000 000,00 zł – wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert; 

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną w wysokości minimum 1 000 000,00 zł; 

c) wykaz robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających 
ofertę wspólną - sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ) nie wcześniej niż w okresie 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjami bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

d) wykaz osób (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną 
- zgodnie z załącznikiem nr 6), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji  zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
dysponowania tymi osobami. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  
pkt 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,  
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu  
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat  
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f)    oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego  
za wykroczenie na karę ograniczenia  wolności  lub  grzywny  w zakresie  określonym 
przez  zamawiającego  na  podstawie  art. 24  ust. 5  pkt 5 i 6; 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

i)    oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6, dla: 
1) ppkt a-c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu; 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) ppkt d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1) lit. b) i pkt 7 ppkt 2) powinny być wystawione  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 7 ppkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu.  

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem, lub oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do jego 
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reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis, o którym mowa w pkt 8 stosuje się 
odpowiednio. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt.6 lit d) składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2) w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożony 
przez notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt 8 (pierwsze zdanie) stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126).  

15. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP), dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Gmina Osiek, 83-321 Osiek, ul. Kwiatowa 30.            
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4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: komunalne@osiek.gda.pl,  a faksem  
na nr: (58) 582-12-11. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,  
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej,  
na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Pani Ewa Fankidejska. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 

tysięcy 00/100 złotych). 
2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) gwarancjach bankowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)  

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym  
w Skórczu, nr rachunku: 69 8342 0009 0014 0416 2000 0002 z dopiskiem na przelewie: 
„Wadium w postępowaniu GK.271.15.2017 / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej (wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych  
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, 
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert).  

5. Zamawiającego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium zostanie załączony  
do oferty, 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 
w ofercie. 
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6. W treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta  
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona.  

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, 
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1.  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu 
realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie 
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez 
zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 
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9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wraz z 
przyłączami) w aglomeracji Osiek”  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 05.05.2017 r. o godz. 1415"  

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili  
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności  
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XI niniejszej SIWZ. Przepisy 
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ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
 

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Osiek) przy ul. Kwiatowej 30, 
Osiek  – pok. nr 5 do dnia 05.05.2017 r., do godziny 1400 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 1, w dniu 05.05.2017 r., o godzinie 
1415. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://osiek.biuletyn.net/ 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 
w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego,  
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
 
ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty oraz okres Gwarancji).  
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu 
kryteriach. 

2.  Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie. 

a) Kryterium nr 1:  Cena oferty (C) - waga 60 %, 

b) Kryterium nr 2:  okres Gwarancji (G) - waga 40 %. 

3.  Wartość punktowa dla kryterium wyboru obliczona zostanie wg wzoru: 

 

)40
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G
()60
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C
(

m
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bo
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Gdzie: 

WP – ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

Cn  – najniższa zaoferowana Cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,  

Cbo – Cena zaoferowana w badanej ofercie,  

Gbo – liczba punktów za okres Gwarancji badanej oferty, 

Gm – możliwa maksymalna do uzyskania ilość punktów za okres Gwarancji, 

 

1) Zasada przyznawania punktów za okres Gwarancji: 

UWAGA: Wykonawca nie może zaproponować krótszego niż 24 miesięczny okres 

gwarancji. W przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 

miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 

 

Okres gwarancji Ilość pkt. 

24 miesięcy 0 
36 miesięcy  5 
48 miesięcy 10 
60 miesięcy 15 
72 miesięcy 20 
84 miesięcy 25 
96 miesięcy 30 

108 miesięcy 35 
120 miesięcy 40 

 
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty na okres 
przekraczający 120 miesięcy. Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje 120 miesięcy gwarancji: 
 
4.  Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 
5.  Za najkorzystniejszą ofertę uznawać się będzie ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego 

przedstawiającą najwyższą wartość punktową za w/w kryterium wyboru. 
6.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
7.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

8.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 
PZP). 
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ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu 
z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości  
10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 
ust. 2 ustawy PZP. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa  
je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać,  
że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 
maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 
XVIII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu  warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy. 

4. Załącznik nr 4 - Kompletna dokumentacja projektowa. 

5. Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych. 

6. Załącznik nr 6 - Wykaz osób. 
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. 
  
 
 
 
 
 


