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przetarg GZWiK.271.5.2020 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza  

w Zebrzydowicach 
 

 
 

Zamawiający: 
GMINA ZEBRZYDOWICE 
ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zebrzydowice 
 
godziny pracy: 
od poniedziałku do środy od 7:30 do 15:30 
czwartek od 7:30 do 15:30 
piątek od 7:30 do 14:00 
 
tel. + 48 32 4693654   fax. + 48 32 4693654 wew. 0 
 
REGON: 240236917   NIP: 5482430901 
e-mail: 
gzwik@zebrzydowice.pl   https://www.gzwik.zebrzydowice.pl 
 
Adres do komunikacji elektronicznej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 
 

  Adres do komunikacji elektronicznej: 
 https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 

 
 
Zebrzydowice, dnia 21.09.2020r. 
 
 
                                                                    ZATWIERDZIŁ:  
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I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 27 września 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną  
w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ, stosuje się przepisy 
w/w ustawy. 
 

2. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
przewiduję tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura 
ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał 
podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich 
wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw 
dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale XI 
SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), po czym dopiero 
wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny 
podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie,  
a następnie zażąda od niego - na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia 
określonych dokumentów potwierdzających. 

 
3. Przedmiotowe postepowania nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 
4. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 
 

5. Niniejsze postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzone jest  
w formie papierowej oraz elektronicznej. Wykonawcy składają ofertę wraz  
z załącznikami i wszystkie dokumenty żądane w SIWZ w formie papierowej lub  
w formie elektronicznej na platformie zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice. Oferta składana w formie 
elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 
budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach.  

 
Zakres realizacji zadania: 
a. sieć kanalizacji sanitarnej (kanalizacja grawitacyjna) z rur PCV i PE: 
      - Ø 200 o długości 3150 m, 
b. sieć kanalizacji sanitarnej (kanalizacja ciśnieniowa) z rur PE: 
      - Ø 110 o długości 317 m, 
      - Ø 90 o długości 141 m, 
c. przyłącza do 51 budynków z rur PCV: 
      - Ø 160 o długości 950 m, 
d. studnie z tworzywa sztucznego o średnicach 400, 425, 600, 800, 1000 mm, 
e. studnie betonowe o średnicach 800, 1000, 1200 mm, 
f. 2 przepompownie ścieków: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
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- przepompownia przy ul. Jesionowej wyposażona w 2 pompy (z 1 pracującą 
naprzemiennie), obliczeniowa wydajność pojedynczej pompy przy projektowanym 
układzie geometrycznym wynosi Q=4,6 l/s 
- przepompownia przy ul. Stromej wraz ze zbiornikiem o średnicy 600 wyposażona w 2 
pompy (z 1 pracująca naprzemiennie) obliczeniowa wydajność pojedynczej pompy przy 
projektowanym układzie geometrycznym wynosi Q= 6,0 l/s 
 
W przypadku zbliżenia się do innych mediów oraz przejść pod drogami zastosowane będą 
rury osłonowe zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami. 
 
Kanalizacja ciśnieniowa wykonana będzie z rur PE łączonych elektrooporowo lub 
doczołowo. 
Z przepompowni przy ul. Jesionowej prowadzony będzie rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm,  
a z przepompowni przy ul. Stromej rurociąg tłoczny PE Ø 110. 
 
Przejścia pod drogami zostaną wykonane metoda bezwykopową (przewiertem 
sterowanym) bez naruszenia nawierzchni). 

 
2. Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

Kwota do przerobu i zafakturowania do dnia 15.12.2020 r. wynosi 1 400 000,00 zł brutto. 
 
3. Rozwiązania równoważne   

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”. 

Tam, gdzie został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone 
przez konkretnego wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 
lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty 
równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych”  
w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów  
składowych), 

b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
c. charakterystyki materiałowej (rodzaj, jakość materiałów), 
d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 
e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
f. standardów emisyjnych. 

 
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej 
lub certyfikatu zgodności z PN przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normę w przypadku 
braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 

Ilekroć w dokumentacji mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie 
normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 
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Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 

 
Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 215) oraz wymogom 
specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót i SIWZ. 

 
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do 

akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych  
z projektem budowlano-wykonawczym. 

 
Wykonawca na 2 dni przed odbiorem końcowym dostarczy zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, 
dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały - oświadczenie 
kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną (musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do 
państwowych zasobów geodezyjnych). 

 
4. Nazwa/y i kod/y  Wspólnego Słownika Zamówień / CPV /:  
 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
                          i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

5. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie 

realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. 
osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych 
czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1495 z późn. zm.) 

Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. 
Wymóg zatrudnienia na umowę o prace dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc 
m.in. osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych. 
 

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, 
uprawnienia kontrolne zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudnienia osób na 

umowę o prace. 
 

Wykonawca przekazuje w załączeniu do umowy oświadczenie o zatrudnianiu osób na 
podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych powyżej. 
 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może dokonać czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów  
i dokonywania ich oceny 
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b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów 

c. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 
d. zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub 

podwykonawcy kontroli 
 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 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 prace 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 w/w oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy. Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych / tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników /. 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, 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 lub zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

 
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 o ochronie danych osobowych.  

 

III. INFORMACJA NA TEMAT CZĘSCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 
Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych. 
Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające)  treści SIWZ zostaną odrzucone. 

 

IV. INOFRMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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V. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ZAMÓWIENIA 
POLEGAJĄCEGO NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
/ DOSTAW / USŁUG 

 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp 
do wartości 200 000,00 zł.  
Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 
Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie 
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby 
ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych. 
 

VI. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 
 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 
wyjątkiem zaistnienia sytuacji o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp) 
 

VII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ 
(PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej 
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

 
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - 

zgodnie z rozdziałem XVII pkt 1.2.3 SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej 
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

 
Uwaga: 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 
nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 
 
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 
 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp (pkt 4.1 rozdziału X SIWZ) składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie 
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału  
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie tj. 
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika 
występującego w imieniu wszystkich podmiotów). 

 
5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego  

z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 
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6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

VIII. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy, jeżeli na etapie składania 
oferty jest on znany (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 niniejszego rozdziału). 
Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik 
do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału 
podwykonawców. 

 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, zakresu 
wykonywanych przez nich prac w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza 
powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia. 

 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie tego zamówienia. 
 

IX. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wyznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia łącznie  
z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu 
budowlanego wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu z Nadzoru Budowlanego: do dnia 
30.06.2022 r. 
 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKOW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą  się ubiegać wykonawcy, którzy: 
     

1.1. nie podlegają wykluczeniu 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. 
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2. Podstawy wykluczenia: 
 

1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” (tzw. przesłanki wykluczenia 
obligatoryjne). 

     
2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 

ust. 1 b  ustawy: 
 

2.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
 

2.1.1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł 

2.1.2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 1 000.000,00 zł 

 
Uwaga: 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 
internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 
 

2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa:      
 

2.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył): 

 
a. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji 

sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 2000 mb łącznie ze studniami 
 

Uwaga: 
Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono 
Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 

 
2.2.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
 
a. Kierownik budowy – 1 osoba o następujących kwalifikacjach: uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
 
oraz  
zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządzie zawodowym architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) 
lub 
spełniający warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) tj. osoba, której 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, których mowa w art. 20 a 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 
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Uwaga: 
Wymieniona powyżej osoba powinna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza 
języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym  
a personelem Wykonawcy, a także zapewni na bieżąco tłumaczenie wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 
 
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  
w pkt. 2 i 3. 

 
3.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 
w pkt. 2 i 3  do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert  Oświadczenia, 
zgodne ze  wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (oświadczenie z art. 25 a ustawy). 
Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

1.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca przekazuje stosownie do treści 
art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego 
na stronie   internetowej oraz Platformie informacji z otwarcia ofert, tj. informacji 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy   kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć papierowo w przypadku złożenia 
oferty papierowo lub zamieścić na platformie poprzez wysłanie wiadomości  
w przypadku składania oferty elektronicznie. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o którym mowa wyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. 

 
3.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 

najkorzystniejsza), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (pkt 2.1. 
niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień składania ofert): 

 
3.2.1. Odpis 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    

              
W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o których mowa w pkt. 

4.3.1 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 
 

3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 
najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (pkt 3.1 i 3.2 niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do 
przedłożenia następujących oświadczeń i  dokumentów (aktualnych na dzień ich 
złożenia) 
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- w celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.1.1.: 
 

3.3.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert 
 

W celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.1.2.: 
 

3.3.2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego. 
 

Uwaga: 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3.1. i 4.3.2. niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający 
dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust 2c 
ustawy Pzp. 
 
- w celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.2.1.: 

 
3.3.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 
wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 

 
Uwaga: 
Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny  
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty. Na potwierdzenie zrealizowanych projektów zakończonych uzyskaniem 
decyzji na użytkowanie Wykonawca składa oświadczenie. 
 
- w celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.2.2.: 
 

3.3.4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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. 

 
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

a. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r poz. 700 z późniejszymi zmianami). 

 
b. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
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i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

c. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie 
braku podstaw do wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

 
d. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art, 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający  
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

 
e. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej wszystkie dokumenty  

i oświadczenia należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 
oraz podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 
 
4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 
4.3. 

 
4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.3.1 - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego  likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. 

 
4.2. Dokument o którym mowa w pkt. 5.1 niniejszego rozdziału SIWZ, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. 
niniejszego  rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
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. Postanowienia pkt 5.2 
niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 

 

XI. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIA 

 
1. 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 (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego w pkt. 3.1. rozdziału X SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. 
zobowiązanie) należy złożyć wraz z ofertą. 

 
2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać  

w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- czy podmiot , na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
3. Zamawiający ocenia, 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 bada czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 

 
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt 3.1 rozdziału X SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, 
na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1. 

 
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie złożyć wskazane w SIWZ oświadczenia i dokumenty podmiotu, na 
zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

XII. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 
 
1. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20,  

a także ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy , będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 
 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1. 

 

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 

 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami  

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 
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Krzysztof Mucha                - tel. 32 4755106 (informacje dotyczące przedmiotu zamówienia) 
Tomasz Lebioda                 - tel.  32 4693654 wew. 4 (informacje dotyczące przedmiotu  
                                                   zamówienia) 
Natalia Frogowska            - tel. 32 4755107 (informacje  dotyczące procedury przetargowej) 
 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 
 

3. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są  w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego 
postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie 
przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do Zamawiającego. 

 
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w 
sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Powyższe informacje będą także 
umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego, zaś korespondencja dodatkowo 
przekazywana za pomocą operatora pocztowego. 

 
5. W sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku niedziałania Platformy) Zamawiający  

z Wykonawcami komunikować się będzie za pomocą poczty elektronicznej – 
gzwik@zebrzydowice.pl. 

 
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin oraz uznaje go za wiążący, 

b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 

7. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XVII oraz w pkt 9 niniejszego rozdziału, 
Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała 
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 2188 z późniejszymi zmianami), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 123 z późn. zm.) - adres e-mail: 
gzwik@zebrzydowice.pl  

 
8. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego oraz 

osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XIV SIWZ. 
 
9. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub ust. 3 a ustawy, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć / złożyć / uzupełnić / 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
mailto:gzwik@zebrzydowice.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:gzwik@zebrzydowice.pl
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poprawić w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna 
odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

10. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz 
informacje lub wyjaśnienia faksem lub drogą mail-ową każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w ten sam sposób.  

 
11. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice informacje dotyczące: 
        - kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
        - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
        - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 
 
1. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zamieści na Platformie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice  
 

XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 
 
1. Wykonawca może  zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

 
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 
przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ  Zamawiający udostępnia na 
Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice. 

 
4. Zamawiający oświadcza iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice oraz na stronie internetowej, pod 
adresem: www.gzwik.zebrzydowice.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i 
odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ,  Zamawiający zamieszczać będzie także pod 
wskazanymi wyżej adresami. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium  

w wysokości: 80 000,00 zł, (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) 
zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej,  z tym że  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- 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 (tj. 
Dz. U. 2019,  poz. 310 z późn. zm.) 

 
         Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
http://www.gzwik.zebrzydowice.pl/
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2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: 
wadium  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. 
Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach” 

 
Uwaga: 
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne     
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
 

2.1. W przypadku złożenia oferty papierowo wadium wnoszone w postaci niepieniężnej 
należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. 

 
W ofercie zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez 
Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony  
w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 
 

2.2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Platformy i wyboru formy niepieniężnej 
wadium, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu 
wadialnego (na. E-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia 
dokumentu wadialnego. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego 
opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Wykonawcy. Dokument 
wadialny należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy. 
 

2.3. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem 
pkt 2.7 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku wadium wniesionego w formie 
niepieniężnej, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot 
wadium polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail Wykonawcy wskazanym  
w formularzu ofertowym oświadczenia Zamawiającego o zwrocie / zwolnieniu wadium. 

 
2.4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
2.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 

2.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.3. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli  
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

 
a. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, 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, 
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b. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówi podpisania oferty na warunkach określonych w ofercie, 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
określonym w SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
 

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej: 

1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Ofertę 
należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym 
podpisem. 
1.1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, 
składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. 

 
1.1.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, w tym zobowiązanie innego podmiotu (lub 

inne  dokumenty w tym zakresie), składane w celu wskazanym w pkt. 1.1, składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
1.1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 
dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

 
1.1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub  

w formie elektronicznej. 
 
1.1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) 

stanowi jedną całość. Zaleca się aby wszystkie strony były ze sobą połączone  
w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację. 

 
1.2. Do oferty należy dołączyć: 

 
1.2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr B i C do SIWZ (oświadczenia z art. 25a 

ustawy),  
 
1.2.2. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia  

i z załączonym wzorem umowy oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń 
- na formularzu oferty. 

 
1.2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegających 

się wspólnie lub samodzielnie o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem notarialnie. 
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1.2.4. Załącznik D - Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza 

podwykonawcom  
 
1.2.5. Załącznik F - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
1.2.6. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta 
ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez podmiot udostępniający zasoby 

 
1.2.7. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów robót wraz  

z wykazem sprzętu, materiałów, robocizny i tabelą elementów scalonych. 
 
1.2.8. Dowód wniesienia wadium 
 
1.2.9. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane 

 
1.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie  

z  wymaganiami SIWZ. 
 
1.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem. 
 
1.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
 

1.6. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 
 
1.7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 
1.8. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również  

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 
1.9. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów 

za  zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie 
wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć 
w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

 
1.10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 
1.11. Zaleca się aby zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami  

i oświadczeniami     były ponumerowane oraz parafowane przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.  

 
1.12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie 

(paczce).  Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej 
 i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

20 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:   Zamawiający 
…………………………………………   Gmina Zebrzydowice 
…………………………………………   ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice 

      Gminny zakład wodociągów i Kanalizacji 
 

Oferta na realizację zadania p.n. 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  
przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach” 

 
Nie otwierać przed dniem: 08.10.2020 r. godz. 10:30 

1.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak 
wyżej w pkt 6. Koperta dodatkowa musi być oznaczona określeniami : „Zmiana” lub 
„Wycofanie” 

 
1.14. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł lub wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
1.14.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity dz. U.  
z 2019 r poz. 1010 z późniejszymi zmianami) Zamawiający uzna zastrzeżenie 
tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę 

 
1.14.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane  

i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 
przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego” 

 
1.14.3. Wykonawca który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji  

z postępowania (protokołu z załącznikami), musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 
2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Platformy: 

2.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Ofertę 
należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice. Wykonawca może założyć konto na 
platformie, założenie konta jest bezpłatne. 
 

2.2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty 
wymienione w pkt. 1.2. 

 
2.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie  

z wymaganiami SIWZ. 
 

2.4. Oferta musi być podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice


Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej 
 i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

21 
 

2.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty oraz pozostałych dokumentów  
i oświadczeń, należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci dokumentu 
elektronicznego oraz podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub jako 
kopia dokumentu elektronicznego potwierdzona kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym przez notariusza. 

 
2.6. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie 

danych: *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.odp, *.txt, *.jpg, *.png, *.xls, *.xlsx, *.csv, *.ppt, 
*.pptx, *.rtf, *.xps, *.svg, *.geotiff, *.tif (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – Dz. U. z dnia 5 grudnia 2017 
r. poz. 2247)  oraz opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym pod rygorem 
nieważności. Sposób złożenia oferty opisany został w Regulaminie Platformy 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w Instrukcjach dla 
Wykonawców zawartych na platformie https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. Niedozwolone jest przesyłanie plików w formacie *.bmp, *.gif. 

 
2.7. Do skompresowania danych Wykonawca może zastosować formaty: *.zip, *.7z, *.tar, *.gz. 

Skompresowanie danych w formacie *.rar spowoduje odrzucenie oferty. 
 

2.8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 150 MB.  

 
W przypadku załączenia kilku plików każdy z nich musi być opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
2.9. Prawidłowy format kwalifikowalnego podpisu elektronicznego: .PAdES, .XAdES, .ASiC, 

.CAdES. Podpisanie oferty oraz innych dokumentów podpisem zaawansowanym, 
podpisem cyfrowym, profilem zaufanym ePuap lub pieczęcią elektroniczną spowoduje 
odrzucenie oferty. 

 
2.10. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowalnym 
PAdES. Pliki w innych formach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać razem  
z dokumentem podpisywanym. 

 
2.11. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.  
 
2.12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików. 
 
2.13. Jeżeli część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien 

zamieścić ją  na platformie w formularzu składania oferty w miejscu wyznaczonym do 
dołączenia tej części oferty. 

 
2.14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178). Podana w ofercie 
cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 
zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych. 

 
2. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- wartość netto, 
- wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki, 
- wartość brutto (liczbą i słownie). 
 

3. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem  
zamówienia.  
Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, przyjmuje się za 
prawidłową cenę podaną słownie. 

 
4. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt usługi przedmiotu zamówienia oraz wszelkie  

koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania 
przedmiotu  zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, 
terminową realizacją  przedmiotu zamówienia i odbiorem robót. Wszystkie ceny określone 
przez Wykonawcę są  obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.  
 

5. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie przedmiaru robót. Wszelkie niejasności oraz 
rozbieżność między załączonymi do SIWZ oraz dołączonych materiałów przetargowych 
należy zgłosić Zamawiającemu. 

 
6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kalkulacji własnej zamiast przywołanych w 

przedmiarach ST z zastrzeżeniem, że wszystkie opisy pozycji zapisane w kosztorysach 
ofertowych muszą być zgodne z opisami pozycji w przedmiarach robót. Zakres robót 
wyceniony przez Wykonawcę wg  kalkulacji własnej musi być identyczny z odpowiadającym 
mu zakresem wg ST wyszczególnionym w przedmiarze robót. 

 
7. Kosztorysy ofertowe wydrukowane w formie uproszczonej (zawierające: podstawę wyceny, 

opis pozycji kosztorysowej, ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji), wraz z 
wydrukami wykazu materiałów, sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów scalonych należy 
dołączyć do oferty (część F wg spisu zawartości oferty). Zestawienie winno zawierać nazwę 
materiału (zaleca się sortowanie materiałów wg ich nazw), ilość cenę jednostkową oraz 
wartość całkowitą. 

 
8. Kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej powinny zawierać na pierwszej stronie stawki 

jednostkowe: Rg, Ko i Z. 
 

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej: 
1.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 09:45 w GZWiK 

Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice. Dostarczenie ofert do 
wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

                          
1.2. Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.  
 
1.3. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. 

wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone 
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do postępowania  przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści: 
„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega 
rozpatrzeniu”. 

 
1.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

 

2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Platformy: 
2.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice na stronie dotyczącej 
odpowiedniego postępowania do dnia 08.10.2020 r. do godz. 09:45 

 
2.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

 
2.3. Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
 

2.4. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie 
składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis 
bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie 
podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak 
pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. 

 
2.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę  jej przekazania w systemie (platformie)  

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”  
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

 

XX. INFORMACJE O OTWARCIU I OCENIE OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.10.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie 

Gminy  Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice – sala sesyjna. 
 

2. Ze względu na ogłoszony stan epidemii w Polsce w związku z COVID-19 Wykonawcy 
nie mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Otwarcie ofert nastąpi online. Transmisja 
odbędzie się na stronie: https://zebrzydowice.sesja.pl. Wszelkie informacje będą 
podawane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w sekcji 
„Komunikaty”. 

 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na  sfinansowanie zamówienia.  
 
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający odczyta nazwę firmy, adres a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zadania oraz informacje dot. kryteriów oceny 
ofert. 

 
5. W pierwszej kolejności Zamawiający odczyta oferty złożone w formie papierowej, następnie 

zostaną odczytane oferty złożone za pośrednictwem Platformy. 
 
6. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cena napisana cyfrowo 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 
 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz 

Platformie w sekcji „Komunikaty” informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
https://zebrzydowice.sesja.pl/


Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej 
 i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

24 
 

- ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach oraz pozostałe kryteria oceny 
ofert. 

 
8. Wykonawca przekazuje stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia  

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji i Platformie  
z otwarcia ofert tj. informacji o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy, oświadczenie  
o przynależności lub braku   przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć papierowo w przypadku złożenia 
oferty papierowo lub zamieścić na platformie poprzez wysłanie wiadomości w przypadku 
składania oferty elektronicznie. 
 

9. Zgodnie z art. 24 aa ustawy , Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 ustawy) oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 3 rozdziału X 
SIWZ.  

 
10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub nie  

odpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach 
których  Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy 
Pzp. 

 
11. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
12. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 
13. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, przetarg 

zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach 
określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
14. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę pkt 
przyznanych wg kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

 
15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została  najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na  dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4.3 i 4.4 rozdziału 
X SIWZ). 

 
16. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji  
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 
17. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 

przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje  
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 
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XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCE BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1.   Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1  

„uPzp” 
 
2.    Oferty złożone zostaną ocenione wg następujących kryteriów: 
 

L.p. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena brutto [A] 60% 60  punktów 

2. 
Okres gwarancji jakości/rękojmi  

 za wady [T] 
40% 40 punktów 

 
3.    Sposób punktacji w ramach kryteriów: 

3.1. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 
pkt.  

 

S = A+T 
Suma punktów stanowić będzie ostateczną punktową ocenę oferty. 
 
3.2. Punktowe Kryterium - cena brutto oferty [A]: 

Zamawiający przyzna 60 pkt. w ofercie z najniższą ceną brutto (zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku) za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem 
oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona 
zgodnie z następującym wzorem: 

 
                                                               Cena najtańszej oferty 

        A = --------------------------------- x 100 pkt x 0,60 
                                                                      Cena ocenianej oferty 

 
3.3. Punktowe Kryterium – okres gwarancji jakości / rękojmi za wady [T]: 

Zamawiający przyzna 40 pkt. w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości / 
rękojmi za wady, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznawana 
Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 
 

                         T- termin (ilość miesięcy wg oferty) 

T = ------------------------------------------------------- x 100 pkt x 0,40 
                    Tmax – termin maksymalny (ilość miesięcy) 

 
Zamawiający przyjmuje, że najwyższy Tmax = 60 miesięcy – to termin maksymalnej gwarancji, 
za który Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

 
Uwaga: 
Brak deklaracji okresu gwarancji/rękojmi dla przedmiotowego zamówienia bądź jego określenie 
poniżej wymaganego minimum (36 miesięcy) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 
89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Natomiast jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji/rękojmi 
powyżej określonego maksimum (60 miesięcy) dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte 
zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – 
zgodnie z deklaracja zawartą w ofercie. 
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. 
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3.4.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty 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. 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 
Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy. 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy                       

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następujących przypadkach: 

 
1.1. Zmiana wynagrodzenia  Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a. działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku 
VAT od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki VAT cena netto nie ulegnie 
zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości, 

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1564), 

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

d. ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane. Rozliczenie 
wartości robót zaniechanych, których wykonanie stało się zbędne, nastąpi na  
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, złożonego przed zawarciem umowy, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę 

 
1.2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić               

w  przypadku: 
a. konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych , o których mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy, 
b. wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 
c. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
d. działania siły wyższej (np. stan klęski żywiołowej, stan epidemii) – rozumianej jako 

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w całości lub części.       

 
W razie wystąpienia siły wyższej  strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich 

starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. 

 
1.3. Zmiany osobowe: 

a.  zmiana kierownika budowy lub osób koordynujących  wykonanie obowiązków 
umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy –  mogą nastąpić poprzez 
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga  zawarcia aneksu do 
umowy, 

 
1.4.  Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego  

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – jeżeli zmiana  lub 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  
powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy w celu wykazania   
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b  
ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu że proponowany  inny 
podwykonawca / lub wykonawca samodzielnie / spełnia warunki udziału  określone w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie  postępowania o 
udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził  poprzedni podwykonawca. 
Ponadto podmiot ten / inny podwykonawca / nie może  podlegać wykluczeniu z 
postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust.  1 lub w art. 24 ust 5 ustawy 
wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest  przedłożyć stosowne oświadczenie i 
dokumenty wymagane w postanowieniach  SIWZ. 
 

1.5. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego, zmiana przedstawicieli 
Wykonawcy/Zamawiającego). 

 
2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu, 
 
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 

sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 
5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-

6  ustawy 
 
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,  

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art.  94 ustaw Pzp. 

 
5. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma  

podpisanie umowy. 
 
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 
podanej w ofercie. 

 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
 
6.1. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją 

art. 148 ust. 1 Pzp. 
 

6.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż  
w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy 
Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami do budynków przy u. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza  
w Zebrzydowicach”. 

 
6.3. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 
 

6.4. 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 
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ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
6.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
 

6.6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

 
6.7. Kwota, o której mowa powyżej, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu gwarancji. 
 

6.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je 
stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu 
pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w 
którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania 
oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych 
dokumentów. 

 
6.9. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do 

Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wyboru formy 
niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w Dziale Księgowości Zamawiającego. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu VI ustawy Pzp - środki ochrony prawnej (art. 179 - 198 g ustawy Pzp) 
 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują 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 niniejszej 
ustawy. 

 
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
4. Terminy wnoszenia odwołań: 

 
4.1. Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 

się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej 

 
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
 
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

 
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu.  

 
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a. nie zawiera braków formalnych, 
b. uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
 
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach 

określonych w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.  
 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

 
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r - Kodeks Postępowania Cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania 
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. 
 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 
orzeczenia w całości lub części. 

 
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi zadaniami 
 
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować  

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub  
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie   
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 

 
7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
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7.2. Na czynności o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 ustawy. 

 

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy którego 
ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 
2. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni 
 
3. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach o których mowa w art.89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania  wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

 
4. Unieważnieniu postępowania 
         - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
Ponadto zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej. 
 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa powyżej w przypadku trybu przetargu nieograniczonego gdy złożono 
tylko jedną ofertę.  
 

XXV. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 
 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres zgodny z 
ofertą, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
zamówienia. 

 
2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 

Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie 
wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a potwierdzeniem 
zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 

 
3. Na wykonane usługi Wykonawca udziela rękojmi za wady. Okres rękojmi obowiązuje do 

zakończenia realizacji zadania (uzyskania pozwolenia na użytkowanie). 
 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi  

w wyznaczonym  na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu  Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez  konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu - tzw. wykonanie zastępcze. 
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XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA  
W CELU ZWIĄZANYM Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:  

1. Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 

Zebrzydowice ul. ks. A . Janusza 6, tel.  +48 32 4755100, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl; 

2. Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , z siedzibą w Gminnym Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. +48 32 4693654, 

adres e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl 

▪ Inspektor ochrony danych  w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. 

Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl; 

Inspektor ochrony danych w GZWiK, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: 

marcin@informatics.jaworzno.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  przetarg  

GZWiK-271.5.2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy 

ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach - prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego. 

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi 

zmianami), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

przez okres obowiązujący zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ; 

▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Firmą przetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open 

Nexus Sp. z o.o. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

   (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą     

   Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

mailto:ug@zebrzydowice.pl
mailto:iod@zebrzydowice.pl
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(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do      

     przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw   

     innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej   

     lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów: 

 
Numeracja Nazwa Załącznika: 

Załącznik nr 1 Dokumentacja budowlana + Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót 

Załącznik nr 2 Przedmiar robót 
Załącznik nr 3 A. Oferta - formularz 

B. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór 
C. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór  
D. Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza   
      podwykonawcom i nazwy podwykonawców - wzór 
E. Oświadczenie wykonawcy o przynależności, albo braku 
przynależności  
     do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  
     „uPzp”- wzór 
F. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
RODO 
G. Wykaz wykonanych usług 
H. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 4 Projekt umowy 

 


