
 

  

 

 

Odrzywół, dnia 22.08.2019 r. 

Numer sprawy: IT-2710.22.2019 

 

Zamawiający: 

GMINA ODRZYWÓŁ 

 

 
 

Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 

na wykonanie zadania pn.: 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Odrzywół przy ulicy Wspólnej 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 5 225 000 euro 

ogłoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej 

 

Dział I 

Określenie Zamawiającego 

Nazwa: Gmina Odrzywół 

Adres: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

Numer telefonu: 48 67 16 057 

Numer faksu: 48 67 16 057 wew. 30 

Adres strony internetowej: www.odrzywol.eu 

Godziny urzędowania: pn-czw. 6:30 - 14:30, pt 6:30 – 14:30 

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części „Zamówienia publiczne” 

(http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net ). 

Dział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

§ 1 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest na podstawie 
art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Pzp”. 

§ 2 
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp  
(nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro). 

§ 3 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

§ 4 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

§ 5 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

§ 6 
Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa Pzp (tzw. „procedura odwrócona”). 

 



 

3 

 

Dział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

§ 7 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 1971, 1967, 
1966 obręb Wysokin oraz na działce nr 1 obręb Odrzywół, Gmina Odrzywół. 

2. W skład robót stanowiących przedmiot zamówienia wchodzą następujące prace: 

2.1. Włączenia projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej, odbędzie się w węźle W1.     

Długość rurociągu do wykonania: 

- D=90 mmm L= 4,85 

- D= 110 mm  L= 196,44 mb,  

- D= 40 mm L=13,53 m z PE  SDR 17 

- montaż hydrantów dn 80 - 2 szt. 

- montaż węzła połączeniowego W1 na istniejącym wodociągu DN80, 

- montaż zasuwy dn 100 mm - 1 szt.,  

- montaż nawiertek z zintegrowanymi zasuwami d=40 mm na rurociągu d=110 mm - 3 szt. 

2.2. Włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejącej, odbędzie się w węźle S1.     

Długość rurociągu do wykonania: 

- D= 200 mm  L= 178,78 mb,  z PVC SN8 Lite 

- D= 160 mm  L= 5,77 mb,  z PVC SN8 Lite 

- montaż studni żelb. dn 1200 mm - 4 szt. 

3. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy  

i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty. 

4. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić, czy informacje podane w dokumentacji projektowej  

i przedmiarze obejmują pełen zakres robót niniejszego postępowania i są zgodne z rzeczywistością. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. 

6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 – Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

71300000-1 Usługi inżynieryjne  

45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii  
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energetycznych  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

§ 8 

Wyżej wymieniony zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: dokumentacją 

projektową – załącznik nr 11 i przedmiarem robót – załącznik nr 12, które w szczegółowy sposób 

opisują przedmiot zamówienia. 

§ 9 

Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego 

producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 

oraz art. 30 ust. 4 Pzp wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie 

przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych 

niż wskazane. 

§ 10 

Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót 

konieczne do uwzględnienia: 

a) pełna obsługa geodezyjna, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, organizacja  

i zabezpieczenie placu budowy, 

b) uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy 

– w przypadku, gdy zajdzie konieczność uzyskania tego typu decyzji, 

c) uporządkowanie terenu po budowie, 

d) odtworzenie trawników, 

e) likwidacja placu budowy, 

f) wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną  

i odpowiednie przepisy prawa. 

§ 11 

Wymagana przez Zamawiającego gwarancja: minimum 3 lata gwarancji i rękojmi za wady. Okres rękojmi 

za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Czas trwania okresu rękojmi za 

wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

§ 12 

Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 
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1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących niesamodzielne czynności (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami 

robót itp.), w trakcie realizacji zamówienia tj. w trakcie wykonywania robót wymienionych w § 7 ust 2. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję  

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  

w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

Dział IV 

Termin wykonania zamówienia 

§ 13 

Zamówienie powinno być wykonane w następującym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 

12.12.2019 r. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez inspektora nadzoru (lub wytypowanego 

pracownika Zamawiającego) – gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej 

dokumentacji odbiorowej. 

§ 14 

Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne 

zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest 

Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru  

o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót. Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest 

załączyć dokumentację odbiorową. 

Dział V 

Podwykonawstwo 

§ 15 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie wskazuje 

części zamówienia, których dotyczy obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

                                                                                                                                                            
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy 
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§ 16 

Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą), a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 

Podwykonawcami. 

§ 17 

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego Podwykonawcy. 

§ 18 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę innym Podwykonawcą lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

§ 19 
Powyższe zapisy mają zastosowanie także wobec dalszych Podwykonawców. 

 
Dział VI 

Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej  
innych podmiotów 

§ 20 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

§ 21 
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. 

§ 22 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
Dział VII 

Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

                                                                                                                                                            
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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§ 23 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

§ 24 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
– zgodnie z postanowieniem art. 23 Pzp. 

§ 25 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 26 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo  
w kopii poświadczonej notarialnie – wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 9. 

§ 27 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

§ 28 
Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie 
zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. 

 
Dział VIII 

Opis warunków udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp 
§ 29 

W postępowaniu mogą wyłącznie wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ  
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 30 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 

2. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i wykaże, że:  

a) Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto 
(słownie: sto tysięcy złotych) oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie 
sieci wodociągowej za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), 
z podaniem dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
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z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te 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 referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.  

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczeń. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania 

z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot 

udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału 

w postępowaniu. 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na 

niżej wymienionych stanowiskach:  

• kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnieniami 

równoważnymi, wydanymi na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa.   

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami 

posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: 

z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane 

przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut 

zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP. 

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca winien wykazać, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum  

200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych). 

§ 31 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
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. poz. 978 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), 
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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 Pzp, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp 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 Pzp, 
– 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 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania, 

5) 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 Pzp, 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. 

§ 32 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w § 30 warunki 
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 33 
Ocena spełniania przez Wykonawców wskazanych w § 30 warunków będzie oparta na zasadzie  
spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub 
oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 

§ 34 
Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
Dział IX 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia 

§ 35 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - Wykonawcy 
obowiązani są złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
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1) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  
wykluczeniu – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, powinien zamieścić w oświadczeniu również informacje 
dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz 
z ofertą – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2, 

2) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, powinien zamieścić w oświadczeniu również 
informacje dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
pisemnej wraz z ofertą – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3, 

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - Wykonawca przekazuje niniejsze oświadczenie w formie 
pisemnej Zamawiającemu, po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp – wzór oświadczenia stanowi  
Załącznik nr 4. 

§ 36 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), wskazane  
w § 35 pkt 2 oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

§ 37 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów: 
1) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 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 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 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, 
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3) 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 Pzp, 

4) oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5, 

5) wykazu wykonanych robót budowlanych – wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz  
z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
zostały wykonane; wraz z załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane 
należycie (dowodami, o których mowa, są referencje 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), celem 
wykazania spełnienia warunków dotyczących zdolności zawodowej lub technicznej opisanych  
w § 30 pkt 2 – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6, 

6) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami, celem wykazania spełnienia warunków dotyczących 
zdolności zawodowej lub technicznej opisanych w § 30 pkt 2 – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7, 

7) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, zgodnego z wymaganiami określonymi w § 30 pkt 3, 

8) o ile dotyczy, pisemne zobowiązanie innego podmiotu/podmiotów do udostępnienia  
osoby / osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca będzie 
dysponował – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 8, lub inny dowód 
potwierdzający dysponowanie ww. osobami / zasobami. 

§ 38 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w § 37 pkt 1-4. 

§ 39 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 37 pkt 1-4, 
dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który  
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zadach określonych 
w art. 22a Pzp. 

§ 40 

Dokumenty dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 
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1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w § 37   

a) pkt 1 SIWZ 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 i 6 ustawy Pzp (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

b) pkt 2-4 SIWZ składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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 decyzji właściwego 

organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert), 

c) pkt 2-4 SIWZ składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert). 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

Dział X 

Sposób porozumiewania się w postępowaniu 

§ 41 
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Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, 
a wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazywane są pisemnie wraz  
z Ofertą. 

§ 42 
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

b) osobiście, 
c) za pośrednictwem posłańca, 
d) faksu, 
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz  
z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień czy poprawy 
Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej: 
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
b) osobiście,  
c) za pośrednictwem posłańca. 
Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia / oświadczeń z art. 25a  
ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej. 

§ 43 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia  
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

§ 44 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Marek Matuszczak,  
telefon: 48 67 16 057 wew. 47, faks: 48 67 16 057 wew. 30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu,  
w godzinach: pn – czw od 6:30 do 14:30 , pt od 6:30 do 14:30 

 
Dział XI 

Wyjaśnienia treści SIWZ 
§ 45 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

§ 46 
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 
na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

§ 47 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

 
 

Dział XII 
Opis sposobu przygotowania Ofert 

§ 48 
Wykonawcy przedstawią ofertę sporządzoną na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1, 
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

§ 49 
Oferta powinna być napisana w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język 
polski, powinny być przedstawione przez Wykonawcę wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

§ 50 
Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie 
z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie z załączonym do Oferty pełnomocnictwem. 

§ 51 
Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, chyba 
że oferta jest scalona w sposób trwały. Zamawiający nie wymaga parafowania stron nie zapisanych. 

§ 52 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osobę(y) 
upoważnioną do podpisywania oferty. 

§ 53 
Ofertę sporządzoną na formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1, wraz ze wszystkimi 
załącznikami należy umieścić w pojedynczej kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. 

§ 54 
Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana: Oferta 
w przetargu nieograniczonym: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej”. Nie otwierać do dnia 30.08.2019 r., do godz. 11:30. 

§ 55 
Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w paragrafie poprzedzającym ponosi 
Wykonawca. Nie oznaczenie koperty w sposób podany w paragrafie poprzedzającym nie skutkuje 
odrzuceniem oferty. 

§ 56 
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Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp., przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
wymagań jak dla składania oferty z dopiskiem ZMIANA. 

§ 57 
Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do 
oferty. 

§ 58 
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, z napisem na kopercie WYCOFANIE. 

§ 59 
Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana. 

§ 60 
Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą:  
"NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 
ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. Do oferty należy wówczas 
załączyć wyjaśnienia uzasadniające, że zastrzeżone informacje spełniają wszystkie przesłanki określone  
w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, zawarte w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

§ 61 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 

 
Dział XIII 
Wadium 

§ 62 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia składanej oferty w następującej  
kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 

§ 63 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy Odrzywół: nr 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 

z dopiskiem: „wadium dotyczące przetargu nr IT-2710.06.2019"; Kserokopię dowodu wpłaty należy 

dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które 

w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 

3) gwarancjach bankowych, 
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

§ 64 

Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie: 

1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 

2) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji 

lub poręczenia). Kserokopie należy dołączyć do oferty, a dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym 

opakowaniu wraz z ofertą. 

§ 65 

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona co najmniej gwarancją 

bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

§ 66 

Gwarancje i poręczenia muszą zawierać oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 

przepisami prawa: 

1) nazwę i adres Zamawiającego, 

2) oznaczenie postępowania (numer ewidencyjny), 

3) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą. 

§ 67 

Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

§ 68 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione 

w sposób nieprawidłowy. 

§ 69  

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

§ 70 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

§ 71 
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Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

§ 72 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

3) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

Dział XIV 

Termin związania Ofertą 

§ 73 

Wykonawca będzie związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

Dział XV 

Miejsce i termin składania i otwarcia Ofert 

§ 74 

Ofertę należy złożyć: w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół  

w pokoju nr 14 (sekretariat), do dnia 30.08.2019 r., do godz. 11:00. 

§ 75 

Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 
§ 76 

Otwarcie ofert nastąpi: w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół,  
w pokoju nr 17 (sala konferencyjna), dnia 30.08.2019 r., o godz. 11:30. 

§ 77 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do ich 
reprezentowania. 

Dział XVI 
Sposób obliczania ceny 

§ 78 
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Cena oferty musi być wyrażona w PLN, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 
§ 79 

Cena oferty obejmować musi wszelkie wymagania Zamawiającego i czynności związane z wykonaniem 
zamówienia, w tym wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnej z warunkami, o których mowa w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz właściwą stawkę 
podatku VAT od towarów i usług dla przedmiotu zamówienia. 

§ 80 

Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

 

§ 81 

Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

§ 82 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty. 

§ 83 

Zamawiający zwróci się o udzielnie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne części składowe wydawać 

się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego  

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Sytuacja ta ma miejsce w szczególności, gdy 

zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej 

o należny podatek VAT od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

§ 84 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w § 83 lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień oraz złożonych przez Wykonawcę dowodów potwierdza, że złożona oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Dział XVII 

Kryteria wyboru Oferty oraz ich znaczenie 

§ 85 

Pierwsze kryterium oceny ofert: Cena - waga - 60%. 

§ 86 

Drugie kryterium oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga - 40%. 

Dział XVIII 

Sposób oceny kryteriów wyboru Oferty 

§ 87 
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Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady: 
1) w kryterium najniższej ceny zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny gdzie „C” oznacza 

otrzymaną przez Wykonawcę liczbę punktów (maksymalna liczba punktów - 60): 

C =  najniższa cena brutto / cena brutto oferty ocenianej x 60 

2) w kryterium okresu udzielonej gwarancji i rękojmi Zamawiający przyzna następującą punktację  

w zależności od wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty udzielonego okresu gwarancji  

i rękojmi (okres podany w latach): 

3 lata – 0 pkt 

4 lata – 20 pkt 

5 lat i więcej – 40 pkt 

§ 88 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą sumę punktów wyliczonych 

według powyższych wzorów i zasad. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie 

z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 89 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

§ 90 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

Dział XIX 

Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy 

§ 91 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 

więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie 

publiczne. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
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spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

6.  Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

7. W celu zawarcia umowy Wykonawca musi: 

a) dostarczyć dokument (oryginał) potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) dostarczyć aktualny dokument uprawniającego do pełnienia funkcji kierownika budowy dla osoby 

przewidzianej do pełnienia tej funkcji (uprawnienia budowlane i przynależność do odpowiedniej Izby 

Inżynierów), 

c) oświadczenie kierownika budowa o przejęciu obowiązków kierownika budowy. 

8. Ponadto Wykonawca powinien: 

a) dostarczyć w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy szczegółowy kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany 

przez wykonawcę, wykonany zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz specyfikacją technicznego wykonania 

i odbioru robót. Łączna wartość kosztorysu powinna być taka sama jak wartość w formularzu ofertowym, 

b) dostarczyć w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowy, którego wartość końcowa  

powinna być taka sama jak wartość w formularzu ofertowym, uwzględniający termin rozpoczęcia i  zakończenia 

inwestycji, oraz ewentualne przestoje, 

9. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, bądź nie dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 6. 

Zamawiający postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 94 ust. 3 p.z.p 
§ 92 

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w art. 94 Pzp. 

§ 93 

Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, której ogólne warunki określono w projekcie Umowy. 

 

Dział XX 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

§ 94 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie uznanej 

za najkorzystniejszą. 

§ 95 

Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Odrzywół: nr 38 9147 0009 0000 7272 2000 0005, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,  

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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§ 96 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

§ 97 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie i na zasadach określonych  

w art. 151 Pzp. 

Dział XXI 

Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian 

§ 98 

Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe  

w okolicznościach i w zakresie wskazanym w art. 144 Pzp, jeżeli będą korzystne technologicznie  

lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, 

nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą 

zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, 

których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie 

powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową 

stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu, lub w przypadku dodatkowych zaleceń 

podmiotów zewnętrznych urzędów i instytucji uprawnionych do wydawania tego typu zaleceń. 

§ 99 

Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 

1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: 

a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych  

lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia Umowy. 

Podstawę dla zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie 

protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie  

z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe bądź konieczne jest wykonanie robót zamiennych 

albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół 

konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, 

Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej 

zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji, 

b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć będzie zmiany 

wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po 

wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku). 

2) terminu wykonania zamówienia: 
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a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego 

czasu ponad termin wynikający z Umowy, 

b) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia 

podstawowego, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub wymogów środowiskowych, lub 

uwarunkowań prawnych i administracyjnych, 

d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie  

z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej lub sztuką budowlaną. 

Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizację robót nie 

uzasadnia zmiany Umowy. 

§ 100 

Inne zmiany dotyczące niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, 

kierowników robót (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym 

potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów. 

Dział XXII 

Środki odwoławcze 

§ 101 

Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy – przysługują środki ochrony prawnej – na zasadach 

określonych w art. 180-198 g ustawy Pzp. 

§ 102 

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenia oferty odwołującego, 

5) opisu przedmiotu zamówienia, 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

§ 103 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wydane w wyniku wniesienia odwołania, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

§ 104 
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Szczegółowe zasady wnoszenia odwołania oraz skargi do Sądu, w tym, w szczególności terminy, forma, 

tryb, sposób, organy właściwe do wniesienia, zostały opisane w art. 180 -198 g ustawy Pzp. 

 

Dział XXIII 

Postanowienia końcowe 

§ 105 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 106 

Możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są w projekcie Umowy 

stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 

§ 107 

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

Załączniki do SIWZ: 

1) Formularz Oferty: Załącznik nr 1 

2) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu: Załącznik nr 2 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 3 

4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Załącznik nr 4 

5) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, o którym mowa  

w art. 22a ustawy Pzp tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne: 

Załącznik nr 5 

6) Wykaz wykonanych robót budowlanych: Załącznik nr 6 

7) Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia: Załącznik nr 7 

8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego: Załącznik nr 8 

9) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Załącznik nr 9 

10) Projekt Umowy: Załącznik nr 10 

11) Dokumentacja projektowa: Załącznik nr 11 

12) Przedmiar robót: Załącznik nr 12 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził  

Wójt Gminy Odrzywół: Marian Kmieciak    …………………………………………….. 


