Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 013/DT/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK”
Spółka z o.o. w Żninie
ul. Mickiewicza 22 a
88-400 Żnin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Przedmiot zamówienia: Przebudowa istniejącej fontanny w Parku
Miejskim w Żninie
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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 22 a
88-400 Żnin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego, KRS nr 0000042794, NIP 562-10-00-594, kapitał
zakładowy: 29 709 500,00 zł., tel. 52 30 20 913 faks 52 30 20 913

Strona www:

www.wikznin.pl

E- mail:

sekretariat@wikznin.pl

Tel./Fax:

52 30 20 913

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15.30
Wtorek w godzinach: 7:30 – 17:00
Piątek w godzinach: 7:30 – 14:00

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r
poz. 1126),
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127).
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2453),
e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128),
f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2450),
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f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym
(Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach nieuregulowanych jej
przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 roku, poz. 121 z późn.
zm.)
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Zamawiającego http://wikznin.pl/

ROZDZIAŁ III. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.
5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus, co oznacza, że
wszelkie dokumenty dotyczące postępowania niezbędne do przygotowania i złożenia oferty
publikowane będą na powyższej platformie, w tym wyjaśnienia treści do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że wszystkie
prace ziemne wraz z osadzeniem konstrukcji wykonane muszą zostać do 6 tygodni od podpisania
Umowy

ROZDZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł.
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2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których omowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dz. U. z 2007 r. nr 42,
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć
się na koncie Zamawiającego przed upływem terminem składania ofert. W przypadku wnoszenia
wadium w formie pieniężnej o uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w
wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego:
86 8181 0000 0001 6027 2000 0001
Z dopiskiem: „Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie”.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
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lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.

ROZDZIAŁ VII. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
•

45000000-7- Roboty budowlane

•

45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

•

45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne

•

45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

•

45230000-8- Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei; wyrównanie terenu

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,
d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed
zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia,
każdy z warunków określonych w rozdziale XII pkt 1.3. ppkt. a-c SIWZ winien spełniać co najmniej
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
3. Informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do SIWZ) składają
odrębnie wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum,
w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Jeżeli przesłanki dotyczące wykluczenia z postępowania zostaną wypełnione względem choćby jednego
partnera konsorcjum, skutkuje to wykluczeniem z postępowania całego konsorcjum.

5

ROZDZIAŁ IX. PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przy pomocy podwykonawców.
2. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców. W przypadku
powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym zakresie zawiera załącznik nr 6.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zakres, który wykonuje przy pomocy
podwykonawców.
4. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, jest
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy z podwykonawcą
lub dalszym podwykonawcą nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a Zamawiający w ciągu 14 dni
od przekazania może zgłosić pisemne zastrzeżenie do projektu tej umowy.
Nieprzedłożenie projektu umowy lub zmiany projektu Zamawiającemu celem akceptacji skutkuje
brakiem uczestnictwa podwykonawcy w danym przedsięwzięciu.
5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (dotyczy
również zmian do tej umowy). Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub zmian do umowy o podwykonawstwo Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu, uważa się, że wyraził
zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
6. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać:
a) zakres robót powierzony danemu podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia,
c) termin wykonania robót objętych umową,
d) termin zapłaty, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy
powinien przypadać wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez
Zamawiającego.
7. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców za wykonane przez nich zakres zamówienia:
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a) jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez
podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) do faktury rozliczeniowej
z Zamawiającym, Wykonawca przedłoży oświadczenia podwykonawcy o braku zaległych płatności
od Wykonawcy albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające, dlaczego podwykonawca odmówił
złożenia oświadczenia. Oświadczenie musi zawierać dane dotyczące wykonanego zakresu rzeczowego
i finansowego zgodnie z umową o podwykonawstwo,
b) w przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dostarczenia oświadczeń,
z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku
z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających spory, Zamawiający
będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi
opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.
Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku
do Zamawiającego, do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie
zwolniona przez Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy, jeśli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.
8. Uwarunkowania w zakresie podwykonawstwa zostały zawarte również we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

ROZDZIAŁ X. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie
polskiej.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ
O PRACĘ
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 lit. a Ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnił pracowników na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.
Dz. u. z 2019 r., poz. 1040) osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
1. prace bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia
(pracownicy fizyczni).
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Pracodawcą dla osób wskazanych w pkt. 1 musi być: Wykonawca, jeden ze wspólników konsorcjum,
zgłoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 4 dni,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w pkt. 1 których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem prace wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
Jeżeli wskazane oświadczenie wzbudzi wątpliwość Zamawiającego co do rzetelności lub zgodności ze
stanem faktycznym, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a wykonawca będzie
zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie odpowiednio przez niego
wyznaczonym. Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, członka konsorcjum,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia prace wskazane w pkt. 1, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników. Zamawiający powinien mieć możliwość zidentyfikowania informacji
dotyczących: daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu pracowników objętych
zatrudnieniem.
Zamawiający ma prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę – w terminie 7 dni
roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących
wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych wymagań przez Wykonawcę, członka konsorcjum
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
Zamawiający ma prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym czasie, w tym również bez
uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich czynności i sporządzenia z takich
działań stosownego protokołu lub innych stosownych dowodów.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa
powyżej, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, pracowników wykonujących pracę zgodnie
z pkt. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN, za każdy przypadek
niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej.
Ww. obowiązek dotyczy także zastępstwa i zmiany osób dokonanych w trakcie realizacji zamówienia.
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ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu
i SIWZ , spośród okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy, tj. Zamawiający w niniejszym
postępowaniu jako obligatoryjne wobec Wykonawców wskazuje przesłanki określone w art. 24 ust. 5
pkt 1, pkt 2, pkt 4 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, które zostają
uszczegółowione w następujący sposób:
a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia w tym zakresie (wymagane
tylko oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2). Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten
warunek jeżeli w postępowaniu wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia przy minimalnej sumie
ubezpieczenia nie mniejszej niż 300 000,00 złotych,
c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek:
I. jeżeli w postępowaniu wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie fontanny lub wodotrysku,
w zakres której wchodziły roboty konstrukcyjno-budowlane o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 złotych netto każda;
II. jeżeli w postępowaniu wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły
w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje:
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń,
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych.
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia,
pod warunkiem spełniania wszystkich wymogów określonych dla tych osób.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów,

w

szczególności

przedstawiając

zobowiązanie

tych

podmiotów

do

oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych
w art. 22 a ustawy Pzp.
4. Zobowiązanie to musi zawierać m.in. informacje dotyczące zakresu, formy i sposobu udostepnienia
zasobów, jak również przedmiot zamówienia oraz nazwę Zamawiającego prowadzącego postępowanie.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
6. Zamawiający ocenia czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 oraz art. 24 ust. 25 ustawy Pzp.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie
warunków oceniane będzie w odniesieniu do konsorcjum (lub spółki cywilnej) jako całości.

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491
oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

10

1.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
1.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp , co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
1.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
Pzp oraz na podstawie określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
przesłanek z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp , 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 i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 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.
ROZDZIAŁ XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1.W celu wykazania spełnienia warunków przez Wykonawcę oraz podmioty udostępniające zasoby,
o których mowa w rozdziale XII SIWZ do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. W celu wykazania niepodlegania przez Wykonawcę wykluczenia, jak również podmiotów
udostepniających zasoby oraz podwykonawców, wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
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1 oraz art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa. Ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość, że może najpierw
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. W przypadku określonym w punkcie powyższym Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa poniżej:
4.1 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie
kompetencji lub uprawnień, zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej
lub finansowej Zamawiający żąda:
a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których
roboty te zostały wykonane), wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz których roboty te zostały wykonane- wg załącznika nr 4
b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 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- wg załącznika nr 4
c. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
4.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 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.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki do uznania,
że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych.
8. Dokumenty, które musi zawierać oferta:
8.1. Formularz ofertowy- w formie pisemnej w oryginale (załącznik nr 1 do SIWZ).
8.2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu- w formie pisemnej w oryginale
(załącznik nr 2 do SIWZ).
8.3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- w formie pisemnej w oryginale
(załącznika nr 3 do SIWZ).
8.4. Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia- wg załącznika nr 6 do SIWZ.
8.5. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów- wg załącznika nr 7 do SIWZ.
8.6. Pełnomocnictwo- w formie pisemnej oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
notarialnie.
8.7. Opis realizacji zamówienia, który zawierać musi szczegółowy opis rozwiązań jakie Wykonawca
zamierza zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wizualizacją
8.8. Oświadczenia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej, iż wprowadzone rozwiązania zamiennie są nieistotnymi zmianami do
projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego
8.9. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie
niepieniężnej. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza pożądane jest złożenie dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium.
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Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni, będzie
zobligowany złożyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z pozostałymi
dokumentami określonymi w SIWZ:
8.10. Zdolność techniczna i zawodowa (Załącznik nr 4 do SIWZ)
8.11. Zaakceptowany wzór umowy- wg załącznika nr 8 do SIWZ.
Ze względu na prowadzenie niniejszego postępowania przy wykorzystaniu platformy zakupowej
Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt 4 oraz 8 niniejszego rozdziału, w formie
elektronicznej, w postaci skanu na adres https://platformazakupowa.pl/zwik_znin, zakładka
„POSTĘPOWANIA”, postępowanie pn. Przetarg nieograniczony „Przebudowa istniejącej
fontanny w Parku Miejskim w Żninie”.
UWAGA! Brak załączenia opisu realizacji zamówienia do oferty skutkować będzie odrzuceniem
oferty w myśl przepisu zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015r. poz. 184 ze zmian.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiana uczciwej konkurencji
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia..– wg załącznika nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ XV. ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.1. Jest niezgodna z ustawą Pzp.
1.2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp.
1.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
1.4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1.5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
1.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
1.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp.
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1.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy Pzp, na przedłużenie terminu
związania z ofertą.
1.9. Jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
1.10. Wykonawca zaoferował, krótszy termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
1.11. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
1.12. Wykonawca nie złożył wraz ofertą opisu sposobu realizacji zamówienia.
1.13. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną niezwłocznie
zawiadomieni. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XVI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie

za

pośrednictwem

https://platformazakupowa.pl/zwik_znin,

zakładka

„POSTĘPOWANIA”, postępowanie pn. Przetarg nieograniczony „Przebudowa istniejącej fontanny
w Parku Miejskim w Żninie” i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej
postępowania.
2. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania adresu wskazanego w pkt 2, Zamawiający
może się również komunikować z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:
sekretariat@wikznin.pl

ROZDZIAŁ XVII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCY
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE DOPUSZCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZY
REALIZAJCI ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Żninie, na terenie
pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kościuszki.

2.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek budowlanych o numerach ewidencyjnych: 646/1,
647/1, 662/5, 663, 664/5; obręb 0001 w Żninie stanowiących obszar Parku Miejskiego.

3.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
•

odbudowę fontanny w nowym układzie przestrzennym,

•

przebudowę infrastruktury technicznej,

•

wykonanie komory technicznej,

•

dostawa i montaż wyposażenia technologicznego,
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•

wykonanie instalacji wodnej oraz elektrycznej fontanny,

•

zawiadomienie do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy bądź uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu,

•
4.

sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wyraża zgodę na korektę zarówno wielkości jak i grubości płyty żelbetowej,
wzmacniającej podłoże pod nieckę fontanny z zastrzeżeniem zachowania parametrów
wytrzymałościowych i parametrów nośności.

5.

Zamawiający dopuszcza zmianę formy architektonicznej niecki fontanny z obecnej na fontannę
posadzkową. Nawierzchnia posadzki fontanny winna być wykonana z płyt granitowych (kolor
jasnoszary o grubości min. 5-6 cm i wymiarach 50 x 50 cm lub 60 x 60 cm. Zamawiający dopuszcza
rezygnację z wykonania bloków żelbetowych oraz budowy mostka przecinającego nieckę
fontanny.

6.

Komora techniczna fontanny winna być zlokalizowana poza obrysem fontanny ale w odległości
nie większej niż 2 m. Funkcję zbiornika retencyjnego winna spełniać niecka, w której poziom wody
powinien być stały i utrzymywany na poziomie 40-45 cm. Pompy atrakcji powinny zasysać wodę
bezpośrednio z niecki. Z uwagi na występowanie gruntów nienośnych należy przewidzieć
wzmocnienie gruntu pod komorą.

7.

Poziom zewnętrznej krawędzi niecki fontanny winien nawiązywać do poziomu zagospodarowanie
terenu przyległego parku.

8.

Technologia fontanny winna zawierać:
•

w niecce fontanny należy umieścić co najmniej 16 kompletów – nierdzewna dysza
dynamiczna wraz z oświetleniem RGB LED w formie pierścienia wokół dyszy, dysza ma
być integralną częścią lampy;

•

lampa winna być wykonana ze stali nierdzewnej, nie dopuszcza się elementów ze stali
czarnej;

•

układ dysz winien być podzielony na co najmniej 4 niezależne sekcje, pozwalające na
zaprogramowanie co najmniej 5 różnorodnych programów, zawierających atrakcje z
użyciem światła i wody;

•

technologia fontanny winna umożliwiać dynamiczne zmiany wysokości strumienia każdej
z dysz;

•

wyposażenie komory powinno zawierać:
- urządzenie kontrolno-pomiarowe wyposażone w pomiar PH, REDOX oraz dozowanie
tych środków (Korektor PH, podchloryn sodu);
- filtr pisakowy o średnicy 500 mm;
- zawór sześciorożny 1 1/2";
- pompa filtracyjna i pompa atrakcji;
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- prefiltr do pompy atrakcji;
- szafa elektryczna wyposażona w osprzęt umożliwiający sterowanie lampami sygnałem
DMX, a także w zabezpieczenie urządzeń oraz sterowanie fontanny;
- zestaw automatycznego uzupełniania wody;
- zestaw przyłączeniowy fontanny w wodę z wodociągu;
- pompa zatapialna do odwodnienia pomieszczenia (zabezpieczenie przed zalaniem
urządzeń);
- wentylator kanałowy plastikowy;
- oświetlenie komory;
- grzejnik elektryczny z termostatem;
- właz ze stali nierdzewnej.

9.

•

należy przewidzieć montaż czujnika wiatru;

•

minimalna wysokość strumieni – 3 metry.

Odbiór wody z niecki fontanny należy wykonać ze stali nierdzewnej. Szczegółowe rozwiązanie
Wykonawca przedstawi na etapie wykonawstwa.

10. Fontanna winna być połączona ze zbiornikiem retencyjnym za pomocą rur PVC (średnica
minimum 200 mm).
11. Zasilanie sekcji dysz należy wykonać z rur PE (dobór średnicy rur zasilających po stronie
Wykonawcy).
12. Należy przewidzieć możliwość sterowania fontanną za pomocą transmisji danych.
13. Komora retencyjna winna posiadać możliwość opróżnienia wody do kanalizacji sanitarnej.
14. Rozprowadzenie zasilania oraz sterowania lamp i dysz dynamicznych fontanny należy wykonać
w rurach osłonowych, umożliwiających łatwy dostęp w przypadku awarii.
15. Orurowanie komory winno być wykonane w sposób umożliwiający łatwa naprawę lub
modyfikację.
16. W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca przewidzi przeszkolenie co najmniej dwóch
pracowników z ramienia Zamawiającego w zakresie serwisowania fontanny w okresie eksploatacji.
17. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie realizacji wykonywanych robót przy udziale i pod
kierunkiem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane.
UWAGA!
Wszelkie zmiany do dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego powinny
mieć charakter zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości wystąpienia o zamienne pozwolenie na budowę.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych. Wykonawca do oferty
zobowiązany jest dołączyć opis realizacji zamówienia, który będzie zawierał szczegółowy opis
rozwiązań jakie Wykonawca zamierza zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia
wraz z wizualizacją. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą
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złożył oświadczenia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, iż wprowadzone rozwiązania zamiennie są
nieistotnymi zmianami do projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego.
18. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie realizacji wykonywanych robót przy udziale i pod
kierunkiem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane.
19. Rozbiórka istniejącej niecki fontanny wykonana została w ramach wstępnych prac
przygotowawczych.
20. Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót przedstawionych w Przedmiarze robót, w rozdziale 8
(Zieleń) oraz 9 (Mała architektura).
21. Wykonawca, jeżeli uzna za stosowne może dokonać wizji lokalnej miejsca budowy, celem
sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących
przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania innych informacji przydatnych wg Wykonawcy,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
22. Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową
obejmuje także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,
a w szczególności:
•

organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

•

organizowanie prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

•

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

•

po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporządkowanie,

•

koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wpadki mogą powstać
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowiązań wynikających
z umowy,

•

zastosowanie materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną.

23. Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej
współpracy z Wykonawcą, który będzie równocześnie prowadził roboty budowlane związane
z rewitalizacją Parku Miejskiego. Dane kontaktowe Wykonawcy przekazane zostaną w dniu
podpisania Umowy.
24. Teren prac objęty niniejszym postępowaniem został oznaczony na Planie zagospodarowania terenu
pod pozycją nr 2.
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ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty.
2.

Oferta powinna być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej,

a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt.,
.rtf, .pdf, .odt, .odp, .doc, .docx, .xls, .ppt, . xlsx, .pptx
3. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganymi ustawowymi oraz
przepisami prawa. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zachodzi konieczność
załączenia do oferty pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz
ofertą.
5. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
6. Ze względu na prowadzenie niniejszego postępowania przy wykorzystaniu platformy
zakupowej Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIV, w formie
elektronicznej na adres https://platformazakupowa.pl/zwik_znin, zakładka„POSTĘPOWANIA”,
postępowanie pn. Przetarg nieograniczony „Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim
w Żninie”.
7. Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać dokumenty wskazane
w rozdziale XIV.
8. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za
pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.
10. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez
zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy
to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
11. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej powoduje wycofanie oferty poprzednio
złożonej.
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12. Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie
oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.
13. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub
nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
•

przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email
podanym podczas pierwotnego składania oferty,

•

zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp
do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym
na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Każda
informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być zamieszczona w odrębnym pliku
i określać przedmiot będący jest treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
16. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o
których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3
warunki:
•

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,

•

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

•

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby
Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiedni oznaczył status
jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2020 r. do godziny
11.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2020 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
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3. Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,
Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. W związku z powyższym sesja otwarcia ofert nastąpi poprzez transmisję online przy wykorzystaniu
komunikatora Zoom.
5. Zamawiający w dniu otwarcia ofert na stronie, gdzie prowadzone jest postępowanie udostępni link
do sesji otwarcia.
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
postępowania informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną, ujmującą wszystkie niezbędne
określonymi odrębnymi przepisami (podatki, opłaty itp.), z zastrzeżeniem zapisów umowy.
3. Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów
ofertowych na roboty budowlane z uwzględnieniem zapisów SIWZ w tym zakresie oraz doliczyć
do powstałej kwoty inne składki wpływające na ostateczną cenę ryczałtową brutto uwzględniającą
wszystkie prace i nałożone obowiązki w specyfikacji technicznej. W ofercie należy podać cenę ogółem
(brutto) kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji oraz koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia
przyjętej przez Wykonawcę, stanowiące integralną część wykonania robót (powiązalność techniczna
i technologiczna oczywista), a niezbędna do wykonania zadania (są to m.in.: koszty
i wydatki, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót
budowlanych, pracami tymczasowymi, ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe).
4. Podstawą do określania ceny oferty (brutto) jest dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ oraz
przyjęta przez Wykonawcę sposób realizacji przedmiotu zamówienia. .
6. Oferta musi zawierać cenę brutto z podaniem właściwej stawki procentowej podatku VAT według
obowiązujących przepisów na dzień składania ofert. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest stałe
i niezmienne w okresie realizacji, z zastrzeżeniem zapisów wzoru umowy dot. zmiany umowy.
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7. Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów
i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art.
89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie
dostarczyć Zamawiającemu na 2 dni przed podpisaniem umowy kosztorys sporządzony metodą
kalkulacji szczegółowej, który służył mu do wyliczenia ceny oferty. Kosztorys będzie stanowił
załącznik do Umowy.
9. Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena powinny być wyliczone
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Kosztorys ofertowy wykonany w sposób szczegółowy ma na celu spełnienie m.in.
następujących funkcji:
•

będzie stanowił dokument kluczowy we wszelkich rozliczeniach finansowych pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót
zamiennych oraz dodatkowych oraz odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź
Zamawiającego,

•

służy Zamawiającemu do weryfikacji ceny podanej w formularzu ofertowym przez
Wykonawcę, która będzie poddana weryfikacji przez Zamawiającego pod kątem dokonania
ustaleń, czy oferta zawiera rażąco niską cenę (art. 90 Pzp) w stosunku do przedmiotu
zamówienia,

•

stanowi element pomocniczy we wszelkich rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym,
Wykonawcą i podwykonawcami (w przypadku wystąpienia podwykonawców lub/i dalszych
podwykonawców w postępowaniu).

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI KIEROWAŁ SIĘ BĘDZIE
ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

Nr kryterium

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena oferty brutto (z VAT)

60 %
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Maksymalną ilość punktów (60 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast
pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

𝐂=

𝐂 𝐦𝐢𝐧
𝐱 𝟏𝟎𝟎 𝐱 (𝐰𝐚𝐠𝐚 𝐤𝐫𝐲𝐭𝐞𝐫𝐢𝐮𝐦) 𝟔𝟎%
𝐂 𝐨𝐛

Gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
C min – najniższa cena ,
C ob – cena oferty badanej.

Nr kryterium

Nazwa kryterium

Waga

2.

Gwarancja jakości na roboty budowlane

40 %

Minimalny okres udzielenia gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Oferta
Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Wykonawca
w formularzu ofertowym nie wypełni pola przeznaczonego na termin odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres udzielenia gwarancji
tj.: 36 miesięcy i zostanie mu przypisana adekwatna liczba punktów, czyli „0”. W tym kryterium
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Wykonawca może wydłużyć termin
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) za udzielony 36 miesięczny okres gwarancji jakości na roboty budowlane 0 punktów
b) za udzielony 48 miesięczny okres gwarancji jakości na roboty budowlane 20 punktów
c) za udzielony 60 miesięczny okres gwarancji jakości na roboty budowlane 40 punktów
Nie będzie przyznawanych punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego kryterium
może otrzymać odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów.

2. Ostateczna ocena punktowa oferty:

𝐏= 𝐂 + 𝐆
Gdzie:
P- Punktacja oferty badanej
C- Ilość punktów otrzymanych w kryterium cena brutto oferty
G- Ilość punktów otrzymanych w kryterium termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie
z powyższymi założeniami.

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA
UMOWY
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców na zasadach określonych w Ustawie Pzp.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 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.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
4. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych
kwestii zawieranej umowy.
5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, a także określonych terminów.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy, zgodnie z treścią
art. 144 ustawy Pzp oraz w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w takim przypadku termin wykonania
Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw,
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin wykonania
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Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw.
c) gdy zaistnieje rozbieżność lub niejasność w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można
było usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. W takim przypadku pojęcia użyte
w Umowie mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć Przedmiot Umowy,
jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych przez
Zamawiającego w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego
zawarcie Umowy,
d) jeżeli w trakcie realizacji Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni
lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy,
ani zwiększenia wynagrodzenia, w takim przypadku zapisy zawarte w Umowie mogą zostać
doprecyzowane z uwzględnieniem celu, jakiemu ma służyć Przedmiot Umowy, jego istoty,
uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego
w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie
Umowy,
e) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej
staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie będzie mogło być realizowane, bądź nie będzie mógł
zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonane, w takim przypadku Strony mogą określić
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,
f) powstanie nadzwyczajna okoliczność (nie będąca „siłą wyższą”) grożących rażącą stratą w związku
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnych od stron, których Strony nie przewidziały przy
zawarciu Umowy, w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągniecia rezultatu
będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem
uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu Przedmiot Umowy,
g) zaistnieje omyłka pisarska lub rachunkowa, w takim przypadku Strony mogą dokonać poprawienia
omyłki pisarskiej lub rachunkowej na analogicznych zasadach, jak opisane w ustawie Pzp w stosunku
do poprawienia omyłek w treści oferty,
g) zaistnieje, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności,
- której nie można przypisać drugiej Stronie.
Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne
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klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty
o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również
określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia
wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły
wyższej.

ROZDZIAŁ XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.
2. Zabezpieczenie służyło będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach określonych w art. 148 ust. 2 Pzp.
5. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, gwarancja ma być gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, nie podlegającą przeniesieniu
na rzecz osób trzecich i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Przed złożeniem gwarancji
wykonawca uzyska od zamawiającego akceptację jej treści. Zobowiązanie banku/ubezpieczyciela
udzielającego takiej gwarancji pozostaje wiążące przez okres wykonywania umowy, przedłużony
o czas, przez który służyć będą zamawiającemu przeciwko wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi
i gwarancji jakości.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
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wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
7. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) nazwa Wykonawcy i jego siedziba,
b) nazwa Zamawiającego,
c) nazwę Gwarant lub Poręczyciela,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie
wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy lub wykonał zamówienie objęte umową
z nienależytą starannością
f) termin obowiązywania gwarancji,
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków przez Zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu.
Wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich.
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w:
Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Żnin
Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001

ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. 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.

27

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. 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 Pzp, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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”,
Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem danych Wykonawcy jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o.
z siedzibą w Żninie, ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin, email: sekretariat@wikznin.pl,
tel. 52 30 20 913.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
4. 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.
5. 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.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
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7. Na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy.
8. Na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych.
9. Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących Wykonawcy narusza
przepisy RODO.
11. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia
danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
12. Na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

ROZDZIAŁ XXVII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Zdolność techniczna i zawodowa
5. Przynależność do grupy kapitałowej
6. Podwykonawcy
7. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
8. Wzór umowy
9. Dokumentacja projektowa
10. Projekt zmian
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
12. Przedmiar robót
13. Plan zagospodarowania terenu objętego inwestycją

ROZDZIAŁ XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
Żnin, 19.05.2020 r.
Opracował:
NO- Mateusz Piechowiak
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