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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 stycznie 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na   realizację 
zadania pn.: 

 

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”   

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w  w Biuletynie Zamówień Publicznych 

nr 547206-N-2020  z dnia 2020-06-04 r.  

 

Zatwierdził:  

 

Grażyna Pietrzak 

………………………………………………..…………………………  
      Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie  

         Grażyna Pietrzak 

 

 

 

Sochocin, 4 czerwiec, 2020 r. 

Zamawiający: 

Gminny Zakład Komunalny  

w Sochocinie Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 21 

09-110 Sochocin 

  

 

Nr tel. 23 661-81-20 

www.sochocin.pl 

adres e-mail: biurogzk@sochocin.pl 
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„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” 
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 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 

Załącznik Nr 1.  Formularz Oferty  

Załącznik Nr 1.1.  Formularz Cenowy 

Załącznik Nr 1.2.  Kryterium nr 3 – Doświadczenie projektanta technologa 

Załącznik Nr 2.  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 3.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4.   Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 5.  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich 6 lat 

Załącznik nr 6.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 21 

09-110 Sochocin 

tel. +48 23 771 46 93   

adres email: biurogzk@sochocin.pl;           
strona internetowa: www.sochocin..pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Do przedmiotowego postępowania ma zastosowanie tryb „przetargu nieograniczonego” zgodnie  

z postanowieniami  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przywoływanej dalej także, jako Pzp. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiot zamówienia pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin”  obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na 

pracującej oczyszczalni ścieków, modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków  

w zakresie opisanym w Części 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym, , w tym:  

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:  

a) Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia 

na budowę,  

b) Opracowanie projektów wykonawczych oraz projektu technologicznego obiektów 

oczyszczalni, które będą poddane rozbudowie i/lub modernizacji 

c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Opracowanie Przedmiaru robót w zgodności z kosztorysem inwestorskim, 

e) Opracowanie harmonogramu robót, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz Planu 

płatności, 

f) Opracowanie Planu zapewnienia jakości, 

g)  Opracowanie operatu wodno prawnego  na zrzut ścieków oczyszczonych ze 

zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków do odbiornika, w związku ze 

zmianą technologii oczyszczania ścieków komunalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego Pozwolenia wodno prawnego. 

h) Opracowanie projektu rozruchu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków, 

instrukcji ruchowych w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, instrukcje 

stanowiskowe, BHP i  p.poż, 

2)  Opracowanie innych dokumentów wymaganych przez Program Funkcjonalno -   Użytkowy.  

3) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację obiektów 

oczyszczalni ścieków, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1), w tym 

m.in.:  

a) Pompownia ścieków dowożonych i z obiektów oczyszczalni, 

b) Główna pompownia ścieków, 

c) Zbiorniki technologiczne, żelbetowe, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i 

chemoodpornym, w tym retencyjny zbiornik wyrównawczy, ścieków, uwzględniający 

uśrednienie ścieków dowożonych oraz przejecie zwiększonej ilości ścieków podczas 

deszczy nawalnych, 

mailto:biurogzk@sochocin.pl
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d) Układ mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie krat i piaskownika, 

e) Zblokowane modułowe lub kontenerowe urządzenie do oczyszczania ścieków metodą 

membranową, 

f) Stacja mechanicznego odwadniania osadu i automatycznego wapnowania, 

g) Plac składowy osadu odwodnionego, 

h) Urządzenie terenu zielenią niską oraz wysoką.  

i) Uruchomienie zainstalowanych urządzeń i instalacji oraz rozruch wykonanej instalacji 

technologicznej.  

4. Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych, zgodnych z obowiązującym 

prawem w dniu odbioru końcowego.  

5. Opracowanie instrukcji bhp i przeciwpożarowej oraz stanowiskowych instrukcji obsługi w formie 

i treści uzgodnionych z Zamawiającym, 

6. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z potwierdzeniem 

(świadectwem/certyfikatem) nabycia umiejętności  upoważniających do samodzielnej obsługi 

oczyszczalni,  

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oczyszczalni ścieków, 

8. Wykonanie operatu powykonawczego (operatu kolaudacyjnego) w formie i zakresie opisanych 

w OPZ i w dalszej części Umowy, 

9. Uzyskanie certyfikatów energetycznych dla wybudowanych budynków, jeżeli są wymagane 

przez obowiązujące przepisy, 

10. Uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia instalacji emitującej gazy lub pyły o ile jest to 

wymagane obowiązującymi przepisami,  

11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w  CZĘŚĆ 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz 

Program Funkcjonalno – Użytkowy. 

3.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):   

GŁÓWNY PRZEDMIOT:  

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

DODATKOWE PRZEDMIOTY:  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

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

                                       odprowadzania ścieków 

45232460-4  Roboty sanitarne 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45223200-8  Roboty konstrukcyjne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111240-2  Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
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45233140-2   Roboty drogowe 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

3.3. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec, gm . Sochocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Programu 

Operacyjnego Środowisko i Infrastruktura. 

3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane poniżej czynności  

w trakcie realizacji zamówienia: 

 opracowanie projektu technologicznego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, 

 dostawa i montaż urządzeń i instalacji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, 

3.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Informacje dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy 

Pzp o wartości nieprzekraczającej 50% zamówienia podstawowego. Przedmiotowe roboty zostaną 

udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

5. Podwykonawstwo  

5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

5.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

5.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

5.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącej Część 2 Specyfikacji.  

6. Termin wykonania zamówienia   

6.1.  Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia ustala się na 1 października 2022 r., w tym:   
a) wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - nie 

później niż w terminie 3 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy 

b) uzyskanie uprawomocnionego pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego  

w terminie nie później niż 3 miesiące od daty złożenia Wniosku, 

c) wykonanie projektów wykonawczych, projektu technologicznego oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz Programu 

Zapewnienia Jakości wraz z BIOZ nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od daty 

zawarcia Umowy, 
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d) zakończenie robót budowlano-montażowych wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń  

i instalacji oraz rozruchem technologicznym oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

nastąpi nie później do 1 października 2022 r., 

6.2     Okres rękojmi i gwarancji jakości wynosić będzie:  

a) 2 lata na urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach przedmiotu zamówienia,  

b) 5 lat na obiekty budowlane wykonane w ramach przedmiotu zamówienia.  

7. Warunki udziału w postępowaniu 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

jest w stanie wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie minimum 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony 

pięćset tysięcy złotych). 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej: 

i) co najmniej jedną zakończoną budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni 

ścieków z zastosowaniem membranowej technologii oczyszczania biologicznego  

o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d.  

ii) jedną zakończoną budowę lub modernizację przepompowni ścieków w formie 

zbiornika z pompami zanurzalnymi o wydajności nie mniejszej niż Q = 50 m3/h i 

wysokości podnoszenia co najmniej H = 6 m. 

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi 

następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

i) Projektant technolog – powinien spełniać następujące wymagania:  

 posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków 

komunalnych, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu bloków 

biologicznych z zastosowaniem membran do oczyszczania ścieków. 

 posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, 

uprawniające do sporządzania projektów oczyszczalni ścieków, 

ii) Kierownik budowy – powinien spełniać następujące wymagania: 

 posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy i pełnił funkcję 

kierownika budowy co najmniej dwóch zakończonych zamówień na roboty 

budowlane, przy budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków  

o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda, 

 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie 
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obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do 

pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych 

zgodnie z prawem polskim, 

iii) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – powinien spełniać następujące 

wymagania: 

 posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik 

robót i pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, 

modernizacji lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków  

o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d, lub stacji uzdatniania wody o 

wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o 

wydajności co najmniej 15 l/s  

 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie 

obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do 

pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych 

zgodnie z prawem polskim, 

iv) Kierownik robót instalacyjnych – powinien spełniać następujące wymagania:  

 posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych   

i pełnił funkcję kierownika robót instalacyjnych przy realizacji co najmniej jednego 

zakończonego zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem była 

budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości nie 

mniejszej niż 200 m3/d lub stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 

m3/h lub sieciowej przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 15 l/s,  

 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, 

uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy instalacji 

wodociągowych, sieci i urządzeń kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych  

i gazowych zgodnie z prawem polskim.  

v) Kierownik robót elektrycznych – powinien spełniać następujące wymagania:  

 posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych  

i pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy minimum jednym zakończonym 

zamówieniu na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,  

 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają 

do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych 

w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie  

z prawem polskim,  

c) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę, funkcji kierownika budowy  

i kierownika robót, wskazanych w pkt. iv). 
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d) Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w pkt. 7.2.3 b) od i) do vi) władały językiem 

polskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, w innym przypadku 

Wykonawca zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe  

i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.  

W takiej sytuacji Wykonawca powinien zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt 

tłumacza języka polskiego. 

e) W przypadku dysponowania osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1186z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia22 grudnia 2015 r..  

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE 

(tekst jedn. Dz. U z 2020r., poz. 220 z późn. zm.). 

7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,  

oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza, doświadczenie, a także 

sytuacja ekonomiczna i finansowa, o których mowa w pkt. 7.2.  

7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.    

8. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunki do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności: 

8.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia,  

8.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:   

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,  

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2019 poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).  

8.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt. 8.1.2 

8.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 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; 

8.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
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wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

8.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  w 

postępowaniu;  

8.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

8.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.);  

8.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

8.1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z 

późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek 

z okoliczności: 

8.2.1. 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 2020r. poz. 814 

z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.  498, z późn. zm.);  

8.2.2. 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; 

8.2.3. 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; 

8.2.4. 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 

pkt. 8.1.4, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 8.1.2 lit. a) – c) i pkt 8.1.3, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 8.1.2  

lit. a) – c), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w pkt. 8.1.2 lit. d) i pkt 8.1.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 8.1.2 lit. d),  

b) w pkt. 8.1.4,  

3) w przypadkach, o których mowa w pkt. 8.1.7, 8.1.9 lub pkt. 8.2.2 i 8.2.3, jeżeli nie upłynęły  

3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne.  

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 8.1.2 i 8.1.3 oraz pkt od 8.1.5 do 8.1.9 

lub na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. 8.2, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  

pkt. 8.4. 

8.6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8.1.8, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający 

zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 

sposób zapewnienia konkurencji.   

8.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

9.1. Do oferty Wykonawca załącza wypełniony Formularz Oferty zgodny z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Części I SIWZ wraz z wypełnionym Formularzem Cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 1.1. do Części I oraz Załącznikiem 1.2. KRYTERIUM 3 – Doświadczenie projektanta 

technologa. 

9.2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 
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b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Części I 1 SIWZ  

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w pkt. 9.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców. 

9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

– warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa pkt. 9.3. 

9.6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Części I SIWZ, 

9.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w pkt. 19.6, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 8.1.12 (wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 4 do Części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 7. 

9.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 

że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9.10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty; (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. do Części I 

SIWZ),  

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za opracowanie projektu oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 6 w połączeniu z Załącznikiem 1.2 do Części I SIWZ), 
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c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

w wysokości minimum 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,   

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

dokumenty wskazane w pkt 9.9.1) lit. a) – c) powinny być złożone w taki sposób aby 

wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co 

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.10 

(tj. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp), wystawionej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

d) 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 do wykluczenia na podstawie pkt. 8.2.1. 

e) Dokumentów, o których mowa w pkt. 9.9.2) lit. a) – d) odnoszących się do podmiotów, na 

zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

9.11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których 

mowa w pkt. 9.9.2) lit a) – d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

9.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.9.2) lit. a) składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w pkt. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.10.  

2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.9.2) lit. b) – d) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.13. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.11.1) i 9.11.2) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.11.2) lit. 

a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9.14. 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. 9.12, 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. 

Zapisy pkt. 9.12 mają zastosowanie. 

9.15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w 9.9.2) lit. a) składa dokument, o którym mowa w pkt. 9.11.1), w zakresie określonym w 

pkt. 8.1.3 i 8.1.10. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.16. 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. 

9.17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.1, oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 7, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do 

ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9.18. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

9.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o  których mowa  

w pkt. 7. 

9.20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 

9.9.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

9.21. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.). 

9.22. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający 
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przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, tj. 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.   

10. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów,   

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających  

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

10.1. Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego. 

10.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. 

10.1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 

10.1.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 

8.1.2-8.1.11 oraz o których mowa w pkt. 8.2.   

10.1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.1.5. 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. 

10.1.6. Jeżeli zdolności zawodowe, techniczne lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 10.1.1 

10.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt. 9.6.   

10.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w pkt. 10.1, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z 

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający, na podstawie 

wypełnionego Załącznika nr 3 do Części I SIWZ, może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

10.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to 

wiadome, podać firmy podwykonawców. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki  

cywilne/ konsorcja) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika 

powinien być dołączony do oferty.  

11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1 oraz  

o których mowa w pkt. 8.2., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt. 7.2,  Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 7.3. 

11.4. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres 

umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 

zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do 

działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. 

11.5. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających 

ofertę wspólną. 

11.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 9.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty 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. 

11.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 

9.6. składa każdy z Wykonawców. 

11.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pk. 9.9., przy 

czym: 

a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 9.9.1) składa odpowiednio Wykonawca / 

Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach 

opisanych w pkt. 7.2. 

b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.9.2) składa każdy z Wykonawców.  

11.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

12. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych 

oświadczeń i dokumentów 
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12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), 

z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 12.3. – 12.6. 

   Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

- w sprawach proceduralnych: ………………………………………..;  

- w sprawach technicznych: ……………………………………………:  

-       e-mail:  biurogzk@sochocin.pl, (nie przewiduje się komunikacji z użyciem faksu) 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z Ofertą. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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 z późn.), zwanym dalej „rozporządzeniem” 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca na zasadach określonych pkt. 10.1, należy złożyć w oryginale. 

12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.1.2. należy złożyć w oryginale.    

12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w 

pkt. 12.5, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika lub osoby upoważnionej przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.9. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 

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

13. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. 

      ul. Żeromskiego 21 

mailto:biurogzk@sochocin.pl
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  09-110 Sochocin 

 adres e-mail: biurogzk@sochocin.pl, 

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub 

zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin 

składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.10.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. Zaleca się 

przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji w terenie inwestycji, lecz jej odbycie pozostawia do 

decyzji Wykonawców. 

14. Wymagania dotyczące wadium   

14.1. Wysokość wadium 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:  

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

14.2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert 

14.3. Forma wadium 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) 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 mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020r, poz. 299 z późn. zm.). 

mailto:biurogzk@sochocin.pl
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14.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja 

lub poręczenie ma być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać 

następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) /poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib i adresów dla korespondencji, 

b) oznaczenie postępowania - (Postępowanie przetargowe nr: 547206-N-2020), określenie 

przedmiotu postępowania (nazwa zamówienia: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin”),                                 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji/poręczenia, 

e) termin ważności gwarancji /poręczenia – musi obejmować cały okres związania ofertą, 

f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do zapłacenia 

wymaganej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku 

zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

14.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 

14.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, 

otwarty w PLN: 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin 

Nr rachunku: 39 8241 1019 2002 0004 3544 0007 

BS Płońsk O/Sochocin 

z wpisem na dowodzie wpłaty wadium: 

Wadium w przetargu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec gmina Sochocin” - postępowanie nr  547206-N-2020 

Zaleca się do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu.  

14.7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji należy oryginał dokumentu 

wadium złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do 

oferty (wewnątrz opakowania oferty). Zaleca się, aby kopię dokumentu wadium, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem, załączyć do oferty.   

14.8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w 

pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

14.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.  

Numer rachunku, na który Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 

Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do  

Części 1 SIWZ. 

14.10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia sprzeciwu jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

14.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony 

okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 
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14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 

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

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 

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

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

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

15. Opis sposobu przygotowania ofert 

15.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być zgodna z wymaganiami SIWZ oraz 

ustawy Pzp. 

15.2. Ofertę stanowi:  

a) wypełniony „Formularz Oferty” (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Części 1 

SIWZ)  

b) wypełniony „Formularz Kryterium oceny ofert – Doświadczenie projektanta technologa” 

(wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do Części 1 SIWZ);  

15.3. Do oferty, muszą być załączone: 

a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.6 dotyczące Wykonawcy oraz podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, sporządzone według. wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1.2 do Części 1 SIWZ.  

b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji 

Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. 

d) Zobowiązania innych podmiotów wymagane postanowieniami pkt. 10.2., w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. (wzór Zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do Części 1 

SIWZ); 

e) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.  

15.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

15.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

15.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

15.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 
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15.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w załącznikach do Części 1 SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

15.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Dokumenty  

i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

15.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie 

nie będzie uwzględnione. 

15.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 15.12. W treści oferty powinna być umieszczona 

informacja o liczbie stron. 

15.12. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w pkt. 19.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie  

i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”,  

z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

15.13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

 

…………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 21 

09-110 Sochocin 

OFERTA  

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec  

gm. Sochocin”   

Postępowanie nr 547206-N-2020 

Nie otwierać przed dniem: [należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert zgodną z SIWZ z 

uwzględnieniem wprowadzonych zmian terminu] 

 

15.14. Wymagania określone w pkt. 15.10. - 15.12. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć  

z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

15.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
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doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno 

zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) liczbowo i słownie  

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

16.2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  

16.2.1. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkim czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 

zamówienia. 

16.2.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z zapisami SIWZ 

i obowiązującymi przepisami prawa, realizacji przedmiotu zamówienia.  

16.2.3. Cena oferty powinna także uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym cła, podatki i inne opłaty, koszty 

przygotowawcze, porządkowe, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia 

dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz 

przeprowadzeniem prób i badań technicznych i inne). 

16.2.4. Cena oferty winna uwzględniać 23% VAT. Wykonawca obowiązany będzie do 

wystawienia poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką 

podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.     

16.3. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej stawki VAT, Wykonawca zobowiązany jest 

uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację organu podatkowego. 

W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku VAT albo jej niepodanie skutkować będzie 

uznaniem, że Wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 

3 ustawy Pzp. 

16.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego  

       zamówienia 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

18.1.  Ofertę  należy złożyć na adres 

 Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.  

 ul. Żeromskiego 21,  

 09-110 Sochocin 

Do dnia  19.06.2020 do godz.  11:00 

 

18.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 21 w Sochocinie  

(09-110 Sochocin).   
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       W dniu  19.06.2020 o godz.  11:30 

 

19. Tryb otwarcia ofert  

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

sfinansowanie zamówienia. 

19.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

19.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

19.4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

19.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

19.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej  

http://www.bip.sochocin.pl zakładka przetargi  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. 

19.7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci po upływie 

terminu do wniesienia odwołania 

20. Termin związania ofertą 

20.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

20.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o 

którym mowa w pkt. 20.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

20.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

20.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia. 

21. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia 

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium  Waga 

”W” 

http://www.bip.sochocin.pl/
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Lp. Kryterium  Waga 

”W” 

1 Cena - C 

Maksymalnie 60 pkt.  

60% 

2 Gwarantowania trwałość i sprawność filtracyjna membran – M 

Maksymalnie 15 pkt. 

15% 

3 Doświadczenie projektanta technologa - D 

Maksymalnie 10 pkt.  

10% 

4. Zapotrzebowanie mocy oczyszczalni ścieków jako całość – E 

Maksymalnie 15 pkt. 

15% 

 

21.1.1. Kryterium nr 1 - „Cena” 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

 

 
C = 

C min 
x 60 pkt. 

 C o 

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 
 

 

21.1.2. Kryterium nr 2 - „Okres gwarantowanej trwałości i sprawności membran” (M) 

Opis kryterium „Okres gwarantowanej trwałości i sprawności membran” 

Kryterium „Okres gwarantowanej trwałości i sprawności membran” jest rozumiany jako 

deklarowany i gwarantowany przez Wykonawcę w ofercie okres utrzymywania pełnej żywotności  

i sprawności filtracyjnej oferowanych membran mikrofiltracyjnych. 

Punkty w kryterium nr 2 - „Okres gwarantowanej trwałości i sprawności membran”” będą przyznane 

w następujący sposób: 

1) krócej niż 2 lata licząc od dnia następnego po dacie podpisania Protokołu odbioru 

końcowego –   0 punktów   

2) od 2 do 3 lat  licząc od dnia następnego po dacie podpisania Protokołu odbioru 

końcowego  –  5 punktów 

3) od 3 do 4 lat licząc od dnia następnego po dacie podpisania Protokołu odbioru 

końcowego –  10 punktów  

4) 4 lata i dłużej licząc od dnia następnego po dacie podpisania Protokołu odbioru 

końcowego –   15 punktów  

Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie  15 punktów.  

21.1.3. Kryterium nr 3 – „Doświadczenie projektanta technologa” (D) 

Ocena w tym kryterium będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Części I SIWZ tj. Formularz Kryterium oceny ofert: 
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„Doświadczenie projektanta technologa”. Dokument ten winien zawierać wykaz zadań 

polegających na wykonaniu projektu technologicznego budowy, rozbudowy lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem membran do biologicznego oczyszczania 

ścieków. 

Punkty w kryterium nr 3 - „Doświadczenie projektanta technologa” zostaną przyznane w 

następujący sposób: 

1) Brak doświadczenia - 0 punktów 

2) doświadczenie w realizacji 1 zadania – 3 punkty 

3) doświadczenie w realizacji od 2 do 3 zadań – 5 punktów 

4) doświadczenie w realizacji od 3 do 5 zadań – 10 punktów.  

Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 10punktów.  

UWAGA! 

1) Formularz Kryterium nr 3 - „Doświadczenie projektanta technologa” do oceny w kryterium 

„Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1.2 do Części I SIWZ) składa się wraz z ofertą. 

2) Wykaz do oceny w kryterium - „Doświadczenie projektanta technologa” nie należy do rodzaju 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym nie stosuje się art. 26 

ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  

3) Maksymalna ilość zadań brana pod uwagę przy ocenie (punktowa): 5 zadań. 

4) W sytuacji niezłożenia Formularza Kryterium nr 3 -  „Doświadczenie projektanta technologa” lub 

złożenie formularza niezawierającego niezbędnych informacji, w ramach Kryterium nr 3  

„Doświadczenie projektanta technologa” przyznane zostanie 0 pkt. 

5) Osoba wskazana w Formularzu Kryterium nr 3 - „Doświadczenie projektanta technologa” musi 

być również wykazana w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 9.11.1 b). 

6) Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć zadania odebrane Protokołem odbioru 

końcowego lub równoważnego dokumentu. 

21.1.4. Kryterium nr 4 – „Zapotrzebowanie mocy oczyszczalni ścieków jako całość” (E) 

 

 
E = 

E min 
x 15 pkt. 

 E o 

gdzie: E min  

– najniższe zapotrzebowanie mocy oczyszczalni 

ścieków jako całość (kWh) 

 
E o  

– zapotrzebowanie mocy oczyszczalni ścieków 

jako całość podane w badanej ofercie (kWh) 
 

 

Kryterium „Zapotrzebowanie mocy oczyszczalni ścieków jako całość” jest rozumiane jako 

deklarowane i gwarantowane przez Wykonawcę w ofercie zapotrzebowanie na moc dla 

oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec jako całość (instalacje technologiczne, towarzyszące, 

oświetlenie terenu itp.) . 

Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 15 punktów.  

21.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 

wzorem: 

P = C + W+ D + E 
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Gdzie:  

C –    liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”  

M – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarantowania trwałość i     

  sprawność filtracyjna membran” 

D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie projektanta  

  technologa”  

E - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Zapotrzebowanie mocy 

oczyszczalni ścieków jako całość” 

21.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

21.4. Zamawiający poinformuje 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 ustawy Pzp, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8.4, informacja, o której mowa w pkt. 21.4.2), zawiera 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 

uznał za niewystarczające. 

21.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 21.4.1) i 21.4.4) na stronie internetowej. 

21.7. Odrzucenie ofert następuje zgodnie z zapisami art. 89 ustawy Pzp. 

22. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy 

22.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do przed podpisaniem umowy: 

a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 23. 

b) przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze 

złożonych wraz z ofertą dokumentów, 

c) przedłożyć wypełniony i podpisany Wykaz cen sporządzony zgodnie ze wzorem – Załącznik 

1.1.a do SIWZ. 

22.2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do podpisania umowy, kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

22.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

23.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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23.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy,  

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia,  

w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 23.3. 

23.3. Na wniosek Wykonawcy, złożony w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym 

terminem podpisania umowy, zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia 

umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający 

wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty 

faktury.  Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy 

okresu realizacji umowy. 

23.4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy  

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020r., poz. 299 z późn.  zm.). 

23.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 

ust. 2 ustawy Pzp. 

23.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin 

Nr rachunku: 39 8241 1019 2002 0004 3544 0007 

23.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

23.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

23.9. W każdym wypadku gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie 

gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz 

Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania 

czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy 

nie. 

23.10. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 

poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 

zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 

umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa, przed terminem podpisania umowy. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu 

uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 
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23.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub  

nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

23.12. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości: 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu odbioru końcowego, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

24.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w toku 

postępowania mogą wnieść pisemny sprzeciw od czynności wykonanych przez 

Zamawiającego.  

24.2. Sprzeciw wnosi się do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia, w którym powziął lub mógł 

powziąć wiadomość o czynność Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia sprzeciwu. 

Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej. Sprzeciw uważa się za wniesiony z chwilą, 

gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią.  

24.3. Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  

24.4. Zamawiający odrzuca sprzeciw wniesiony przez Wykonawcę po terminie lub wniesiony przed 

podmiot nieuprawniony lub zawierający inne braki formalne. 

24.5. Sprzeciw Wykonawcy powinien wskazywać czynność Zamawiającego, co do której wnosi 

sprzeciw, a także zawierać żądanie Wykonawcy, przytoczenie zarzutów oraz okoliczności 

faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienia sprzeciwu.  

24.6. Wykonawca zobowiązany jest do podania w sprzeciwie adresu e-mail, na który Zamawiający 

może przekazać postanowienie o rozstrzygnięciu sprzeciwu.  

24.7. Sprzeciw powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Z dokumentów załączonych do sprzeciwu powinno wynikać uprawnienie osoby lub osób 

podpisujących sprzeciw do reprezentowania Wykonawcy.  

24.8. Do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.  

24.9. Wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na termin związania ofertą.  

24.10. Sprzeciw uznaje się za rozstrzygnięty z dniem doręczenia postanowienia o rozpoznaniu 

sprzeciwu Wykonawcy wnoszącemu sprzeciw. Postanowienie może być doręczone Wykonawcy 

za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w ofercie lub w sprzeciwie. 

24.11. Zamawiający rozstrzyga sprzeciw niezwłocznie. 

24.12. Zamawiający oddala sprzeciw w przypadku, gdy uzna, że zarzuty Wykonawcy w nim 

podniesione nie zasługują na uwzględnienie.  

24.13. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu w całości lub w części Zamawiający powtarza czynność, 

co do której wniesiono sprzeciw lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 

24.14. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 

24.15. Rozstrzygnięcie sprzeciwu jest ostateczne i nie przysługują od niego środki odwoławcze. 

25. 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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gminny 

Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Gminny Zakład Komunalny spółka z 

o.o., REGON 145902397, NIP 567-190-25-25, z siedzibą pod adresem ulica Żeromskiego 21 , 

09-110 Sochocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 

0000423091, posiadająca REGON: 145902397 oraz NIP: 567-190-25-25; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. jest Pani 

Dagmara Jabłońska.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w spółce Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie 

Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin:  

e-mail: iod@sochocin.pl        

c) Dane osobowe zawarte w ofertach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja  

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” (postępowanie 

przetargowe nr GZK-POIS.27.01.2020)  

d) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z 

późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu 

„modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości KONDRAJEC gmina 

SOCHOCIN”  (Nr Projektu: POIS……………………….); 

f) 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;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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  

(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 

(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; 

i) 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; 

mailto:inspektorochronydanych@wodociagmarecki.pl
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 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.  
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26. Załączniki: 

  

Załącznik Nr 1.  Formularz Oferty  

Załącznik Nr 1.1.  Formularz Cenowy 

Załącznik Nr 1.2.  Kryterium nr 3 – Doświadczenie projektanta technologa 

Załącznik Nr 2.  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 3.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4.   Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 5.  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 

6 lat 

Załącznik nr 6.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 

 


