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przetarg GZWiK - 271.7.2018 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 
 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach 
poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania 

osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę 
przepompowni – telemetria 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm., zwaną w 
dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej 
ustawy. 

 

 

Zamawiający: 

GMINA ZEBRZYDOWICE 
ul. ks. A. Janusza 6, 43- 410 Zebrzydowice 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zebrzydowice 

godziny pracy:  
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30 
czwartek: od 7.30 do 17.00 
piątek: od 7.30 do 14.00 
 
tel. + 48 32 4693654, 
       

 
fax + 48 32 4693654 

REGON 240236917 NIP 5482430901 

e-mail: 
gzwik@zebrzydowice.pl 

http://www.gzwik.zebrzydowice.pl 

 

 
 
 
Zebrzydowice, dnia  27.08.2018  r. 
                                                                    ZATWIERDZIŁ: KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO   
 
 
 
                                                                                              ............................................ 
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Część I Opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne dot. 

przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego 

monitorowania przepompowni ścieków eksploatowanych w gminie Zebrzydowice. 

 W celu wykonania systemu telemetrii niezbędne jest : 

1.1. Wykonanie remontu przepompowni ścieków wraz z systemem monitorowania. 

 

 Ze względu na zużycie się elementów układów sterowania przepompowni ścieków 

należy w ramach zadania zaprojektować i wykonać nowe układy sterowania dla 

następujących przepompowni ścieków: 

 

-           przepompownia ścieków Kończyce Małe – Most; 

-           przepompownia ścieków Kończyce Małe – Zamek; 

-           przepompownia ścieków Kaczyce – Świtezianki; 

-           przepompownia ścieków Kaczyce – Przedszkole; 

-           przepompownia ścieków Kaczyce – Szkoła; 

 

Zakres prac jaki należy wykonać dla w/w obiektów to: 

 

-przygotowanie dokumentacji technicznej – projekt elektryczny szafy sterowniczej; 

-montaż (prefabrykacja) nowej szafy sterowniczej przepompowni ścieków; 

-demontaż istniejącego układu sterowania; 

-dostawa i konfiguracja nowych elementów AKPiA przepompowni ścieków; 

-przygotowanie programu sterowania pracą przepompowani ścieków; 

-montaż szafy sterowniczej na obiekcie; 

-przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA; 

-uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego 

systemu GZWiK Zebrzydowice; 

-sprawdzenie układu sterowania i monitorowania, oraz uruchomienie. 

 

Wymagania do szafy sterowniczej i AKPiA. 

 Na przepompowni ścieków należy przewidzieć szafę sterowniczą z  tworzywa 

sztucznego (poliester), klasa ochrony IP65, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością 

zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek z następującym wyposażeniem: 

 

-  wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik agregat – sieć; 

 - gniazdo do podłączenia agregatu; 

 -rozruch bezpośredni pompy , dla pomp o mocy powyżej 5kW rozruch za pomocą  

  softstart’ów; 

-  zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 

 - zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp; 

-  zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C; 

 - kontrola symetrii i zaniku zasilania z sygnalizacją w sterowniku; 

 -mikroprocesorowy sterownik programowalny  z zintegrowanym panelem 

operatorskim oraz z portem RS232/485 i protokołem MODBUS; 

-  sterownik komunikacyjny GSM/GPRS z anteną GSM; 

 - zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania; 

 - awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu; 

 - przełącznik rodzaju sterowania R-O-A z sygnalizacją w sterowniku osobno dla każdej     
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  pomp; 

- ręczne sterowanie miejscowe – niezależne przyciski start oraz stop do uruchomienia 

każdej z pomp w trybie ręcznym umożliwiające całkowite odpompowanie ścieków; 

- informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika; 

- gniazdo serwisowe 230V/16A; 

- grzałka z termostatem; 

 -licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik; 

- licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik; 

- sygnalizator optyczny awarii; 

- sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków; 

 -przekładniki prądowe na każdą z pomp z integrowanym przetwornikiem 

umożliwiający   

  podłączenie do sterownika; 

- pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.; 

- armatura z linką  obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy; 

 -wyłączniki krańcowe do szaf oraz klap/włazów. 

 

Funkcje sterowania 

 

Program sterowania pracą przepompowni powinien realizować następujące funkcje: 

- utrzymywanie  poziomu ścieków na zadanym poziomie przez odpowiednie załączanie 

pomp w zależności od napływu ścieków – powiązane z sygnałem poziomu 

pochodzącym od sond ścieków; 

- praca naprzemienna gwarantujące równomierne zużywanie zestawów pompowych; 

 -zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem; 

- zabezpieczenie zestawu pompowego przed przeciążeniem; 

- możliwość przełączenia układu na ręczne sterownia pomp; 

- zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni; 

- przekazywanie sygnałów monitoringu do stanowiska dyspozytorskiego; 

- zdalne sterowanie pomp; 

- zdalne ustawianie poziomów; 

 -zdalne blokowanie pompy; 

- kontrola poziomów poprzez porównywanie wskazań sondy z pływakami max i min; 

- transmisja danych za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS. 

 

System SCADA 

 

Z przepompowni ścieków do systemu SCADA powinny być przekazywane informacje o: 

-pracy pompy; 

-  sterowaniu AUTO/RĘKA pompy; 

-  poziomie suchobiegu; 

-  awarii pompy; 

-  blokadzie pompy; 

- zasilaniu pompowni; 

-  otwarciu drzwi szafy; 

-  poziomie aktualnym; 

  -nastawach: poziom start i stop; 

  -prądzie pobieranym przez pompę; 

  -sumarycznym czasie pracy pompy; 

 - ilości załączeń pompy; 

 - dobowym przepływie ścieków. 
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Zakres prac w systemie SCADA dla każdej przepompowni ścieków obejmuje: 

-przygotowanie bazy zmiennych serwera danych o zmienne z obiektu; 

-przygotowanie bazy zmiennych serwera alarmów o zmienne z obiektu; 

-konfigurację łącza transmisyjnego; 

-wykonanie schematu technologicznego obiektu oraz naniesienie na mapę; 

- wykresów oraz raportów parametrów technologicznych; 

-udostępnienie obiektu przez przeglądarkę internetową WWW. 

 

 

1.2. Wykonanie systemu telemetrycznego przepompowni ścieków 

 

 Dla następujących przepompowni ścieków: 

 przepompownia ścieków Marklowice – OSP; 

 przepompownia ścieków Marklowice – Przedszkole; 

 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Słowackiego; 

 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Zamek; 

 przepompownia ścieków Kaczyce – Matejki; 

 przepompownia ścieków Kaczyce – Sobieskiego; 

 przepompownia ścieków Kaczyce – Otrębowska; 

 przepompownia ścieków Kaczyce – KWK. 

 

Należy zaprojektować i wykonać system telemetryczny do zdalnego monitorowania 

następujących parametrów: 

 

-  stan pracy i awarii pomp; 

 - poziom; 

 - zanik zasilania; 

 - otwarcie szafy sterowniczej. 

 

Zakres prac jaki należy wykonać dla w/w obiektów to: 

 

 - przygotowanie projektu rozwiązania technicznego; 

 - przygotowanie szafy telemetrycznej (prefabrykacja): moduł telemetryczny GSM/GPRS, 

antena GSM, karta SIM, zasilacz buforowy, akumulator, przekaźniki, separatory, listwy, 

zaciski,  

  - przewody, oznaczniki itp.; 

  -montaż obiektowy szafy telemetrycznej; 

 - podłączenie przewodów sygnałowych i zasilających; 

 - przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA; 

 - uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego 

systemu GZWiK Zebrzydowice; 

  -sprawdzenie monitorowania oraz uruchomienie. 

 

Wymagania dla szafy sterowniczej i AKPiA: 

 

 Na przepompowni ścieków należy przewidzieć szafę sterowniczą z  tworzywa 

sztucznego (poliester), klasa ochrony IP65 z następującym wyposażeniem: 

- moduł telemetryczny GSM/GPRS: 8xDI binarnych/licznikowych, 8xDO 

binarnych/licznikowych, 2xAI optoizolowane 4-20mA (10-bitowe), pamięć flash, zegar 

RTC, GSM/GPRS/SMS. MODBUS RTU, OPC, prac zdarzeniowa, zasilanie 12/24 VDC; 

-  zasilacz buforowy 12/24 VDC z akumulatorami 7Ah; 

 - antena GSM; 
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-  aparatura elektryczna i elektroniczna. 

 

Należy zakupić i zamontować 2 kompletne żurawiki  udźwig do 150 kg i jeden 250 kg 

łącznie z stopami /gniazda/. Konstrukcja żurawika ma być ocynkowana.  

 

Dodatkowo dla przepompowni ścieków Kaczyce–Świtezianki, Kaczyce–Otrębowska, 

Kaczyce –KWK należy przewidzieć w systemie telemetrycznym wzajemne, zdalne 

blokowanie pracy przepompowni tzn. przepompownia ścieków Kaczyce–Świtezianki przy 

dużym napływie ścieków blokuje  przepompownię ścieków Kaczyce–Otrębowska, ta 

natomiast blokuje  przepompownię ścieków Kaczyce-KWK. 

 

 

System telemetryczny należy zbudować w układzie otwartym 
 

 

Lp Nazwa obiektu Zakres prac 

1 przepompownia ścieków Marklowice – OSP; 

 

telemetria 

2 przepompownia ścieków Marklowice – Przedszkole telemetria 

3 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Słowackiego; 

 

telemetria 

4 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Zamek; 

 

telemetria 

5 przepompownia ścieków Kaczyce – Matejki  telemetria 

6 przepompownia ścieków Kaczyce – Sobieskiego; 

 

telemetria 

7 przepompownia ścieków Kaczyce – Otrębowska; 

 

telemetria 

8 przepompownia ścieków Kaczyce – KWK; 

 

 

telemetria 

9 Przepompownia ścieków Kaczyce -Matejki telemetria 

10 przepompownia ścieków Kończyce Małe – Zamek; 

 

Sterowanie 

+telemetria 

11 przepompownia ścieków Kaczyce – Świtezianki; 

 

Sterowanie 

+telemetria 

12 przepompownia Kończyce Małe  -Myśliwska Sterowanie 

+telemetria 

13 przepompownia ścieków Kaczyce – Przedszkole; 

 

Sterowanie 

+telemetria 

14 przepompownia ścieków Kończyce Małe – Most; 

 

Sterowanie 

+telemetria 

 

 
  

1.2. Zamówienie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   

       i Gospodarki Wodnej 

 

1.3. Rozwiązania równoważne   

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 
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lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. 

Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy 

/ marka /, producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub nastąpiło 

wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub 

innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. Pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z 

art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy 

zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod 

warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

a/ gabarytów i konstrukcji / wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów   

    składowych/ 

b/ charakteru użytkowego / tożsamość funkcji / 

c/ charakterystyki materiałowej / rodzaj, jakość materiałów / 

d/ parametrów technicznych / wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,   

    charakterystyki liniowe, konstrukcja / 

e/ parametrów bezpieczeństwa użytkowania 

f/ standardów emisyjnych 

 

 

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

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub 

certyfikatu zgodności z PN przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normę w przypadku braku 

Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o 

polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

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

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm. /, ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r o wyrobach budowlanych / tj. Dz. U. z 2016 r poz. 1570 z późn. zm. / oraz wymogom 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

 

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji 

inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowla-

wykonawczym. 

Wykonawca na 2 dni przed odbiorem końcowym dostarczy zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą / w każdym zakresie wykonanych robót / w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, 

dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały - / oświadczenie 

kierownika budowy / 

 

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

 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 

 

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

zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób 

wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega 

na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks 

pracy / tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 1666 z późn. zm. / 

Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia 

na umowę o prace dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc m.in. osób: kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

 

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia 

kontrolne zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudnienia osób na umowę o prace. 

 

Wykonawca przekazuje w załączeniu do umowy oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie 

umowy o pracę w zakresie czynności opisanych powyżej. 

 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może dokonać czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1/ żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny 

2/  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów 

3/  przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

4/ zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub 

podwykonawcy kontroli 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1/ oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

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

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

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 

 

2/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

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

dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy / umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych / tj. w szczególności adresów, nr PESEL 

pracowników /. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

 

3/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

 

4/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  
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Część II 
Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert 

częściowych 

 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

2. Oferty częściowe jako sprzeczne / nie odpowiadające /  treści SIWZ zostaną odrzucone. 

 

 

Część III Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

 

Część IV 
Informacja na temat przewidywanego zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych 

 

     Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do   

     wartości  10.000,00  zł. 

     Roboty budowlane w zakresie modernizacji przepompowni. 

     Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego   

     przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz   

     po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych. 

 

Część V 
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową 

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

 

 

Część VI Informacja na temat aukcji elektronicznej 

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

 

Część VII Informacja w sprawie zwrotu kosztów w postępowaniu 

 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu / za wyjątkiem zaistnienia 

sytuacji o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp / 

 

Część VIII 
Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej / przez dwa 

lub więcej podmiotów / 

 

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

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej 

do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
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2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 

zgodnie z rozdz. XIX pkt 2.3 SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej 

do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga nr 1: 

             Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką   

             samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie / przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika /. 

 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ustawy Pzp / pkt 4.1 rozdziału XI SIWZ / składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia / każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi 

złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału składa podmiot , który w odniesieniu do danego warunku udziału w 

postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie tj. 

podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika 

występującego w imieniu wszystkich podmiotów /. 

 

5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika / lidera / lub jednego z 

Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

Część IX Informacja na temat podwykonawców 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać jaką część / zakres zamówienia / wykonywać będzie w jego 

imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy / z zastrzeżeniem postanowień 

pkt 3 niniejszego rozdziału /. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza 

oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 

niewypełniony / puste pole /, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 

własnymi tj, bez udziału podwykonawców. 

 

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

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest  do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia – dotyczy wyłącznie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

 

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

Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za nienależyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

Część X Termin wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia  30.11.2018 r. 

      

 

Część XI 

Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki 

udziału oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia 

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

     

    1)  nie podlegają wykluczeniu 

    2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w pkt. 3.1 niniejszego rozdziału SIWZ. 

 

2. Podstawy wykluczenia: 

 

    2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w     

           art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne]. 

 

            

            

        

 

3.  Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 b   

     ustawy: 

 

     3.1.  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

 

     3.1.1     Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w   

                  wysokości co najmniej  80.000,00  PLN. 

 

3.1.2 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  

80.000,00  PLN 
 

      3.2.   Zdolność techniczna lub zawodowa:      
 

      3.2.1  Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania   

                ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał   

                należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo   

                ukończył /: 

 

                a/ co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu systemu sterowania i   

                    monitorowana przepompowni ścieków lub wody  ( min. 10 współpracujących   

                    obiektów). 
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                Uwaga nr 2: 

                Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono   

                Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 

 

3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie dysponował / osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

a/  Kierownik budowy : - / 1 osoba / ma posiadać kwalifikacje: 

                        - uprawnienia budowlane projektowe i do kierowania robotami budowlanymi bez   

                        ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej , lub odpowiadające   

                        im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących   

                        przepisów, 

                        oraz  

                        zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z   

                        dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów   

                        budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm. / 

            

                b) Osoba(y) do opracowania i wykonania systemu sterowania PLC i systemu                      

                     wizualizacji SCADA posiadająca : 

 

 certyfikat / zaświadczenie autoryzowanego administratora;  

 doświadczenie zawodowe – wykonanie co najmniej dwóch projektów systemu 

archiwizacji, wizualizacji i raportowania danych pomiarowych. Należy podać nazwę 

projektu oraz zamawiającego; 

 certyfikat / zaświadczenie autoryzowany integrator sterowników PLC; 

 doświadczenie zawodowe – wykonanie co najmniej dwóch duży projektów  systemu 

sterowania opartych na sterownikach PLC obiektów sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej.  Należy podać nazwy projektów oraz Zamawiającego. 

 
lub 

            spełniająca warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo   

            budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której    

            odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach   

            odrębnych lub spełniająca wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia  

            2015 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie   

            usług transgranicznych” / 

 

            Uwaga nr 3: 

            Wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający   

            uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni   

            tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy   

            Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni na bieżąco tłumaczenie wszystkich   

            dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 

 

            Uwaga nr 4: 
            W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,   

            waluty innej niż polska / PLN /, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na   

            dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu   

            internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

4.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz   

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

 

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

            spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 2 i 3   
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            do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert  Oświadczenia , zgodne ze   

            wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ / oświadczenie z art. 25 a ustawy /. Informacje   

            zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega   

            wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

    4.2.  W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której   

            mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca przekazuje stosownie do treści art. 24 ust. 11   

            ustawy / w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie   

            internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o których mowa w art. 86 ust. 5   

            ustawy /, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy    

            kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia   

            wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do    

            zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

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

            którym mowa wyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających   

            się o zamówienie. 

 

   4.3.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona / oceniona jako najkorzystniejsza       

           /, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia / pkt 2.1. i 2.2. niniejszego rozdziału   

           SIWZ /, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów /   

           aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów /: 

 

   4.3.1  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 / pkt 2.2.1   

             niniejszego rozdziału SIWZ / 

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

             4.3.1 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

 

4.4.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona / oceniona jako najkorzystniejsza /,   

        w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu / pkt 3.1 i 3.2 niniejszego   

        rozdziału SIWZ /, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i      

        dokumentów / aktualnych na dzień ich złożenia / 

 

 

- w celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.1.1: 

 

4.4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej   

          wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie   

          nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

 

- w celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.1.2: 

 

4.4.2. Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie   

          prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną   

          określoną przez Zamawiającego 

 

          Uwaga nr 5: 

          Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez   

          Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.2 i 4.4.3 niniejszego rozdziału   

          SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o   

          których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień   

          publicznych. 

 

- w celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.2.1: 
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4.4.4. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat   

          przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w   

          tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na   

          rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz 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 

 

          Uwaga nr 6: 

          Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na   

          rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o   

          obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne   

          dokumenty 

 

- w celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.2.2: 

 

4.4.5. Wykazu osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w   

          szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich   

          kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a  

          także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do   

          dysponowania tymi osobami 

 

          Uwaga nr 7 / dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów /: 

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r poz. 570 / 

 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty 

 

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia lub spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów 

 

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

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art, 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy / brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego /, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

 

5. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza    

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

 

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

         Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.3.1 – składa dokument lub dokumenty   

         wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,   
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         potwierdzające odpowiednio, że : nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

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

         nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

5.3.   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której   

         dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. niniejszego   

         rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie   

         Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub   

         oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed   

         organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego   

         właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce   

         zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5.2 niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 

 

Część XII 
Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 

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

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów / dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w pkt 3.1 i 3.2 rozdziału XI  SIWZ /, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do   

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument to / np.  

zobowiązanie / należy złożyć wraz z ofertą. 
2.1.  z dokumentu / np. zobowiązania /, o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 

               - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

               - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu   

                 zamówienia publicznego 

               - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

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

                 udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub   

                 doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 i ust. 5 ustawy / wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, 

wykazane w pkt 2.2.1 rozdziału XI SIWZ / 

 

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

doświadczenia / pkt 3.2. rozdziału XI SIWZ /, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują roboty budowlane , do 

realizacji których zdolności te są wymagane – podwykonawstwo. 
 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez nich udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże   

  zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 
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6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

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

przez Zamawiającego w pkt 3.1 i 3.2 rozdziału XI SIWZ, polega na zdolnościach innych 

podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 / pkt 4.1 niniejszego rozdziału SIWZ / 

 

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

zobowiązany będzie złożyć wskazane w SIWZ oświadczenia i dokumenty podmiotu, na 

zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Część XIII Procedura sanacyjna - samooczyszczenie  

 

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

także ust. 5 ustawy / wybrane przez Zamawiającego fakultatywne przesłanki wykluczenia 

wskazane w pkt 2.2.1 rozdział XI SIWZ /, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy , będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

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

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1 

 

Część XIV 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów  
 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIX oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału,   

    Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za   

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

    / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz.1481 /, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu   

    środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług   

    drogą elektroniczną / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1219 z późn. zm. / - adres e-mail:   

    gzwik@zebrzydowice.pl 

 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego oraz osoby wskazanej   

    do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVI SIW 

 

3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń,   

    dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub ust. 3 a ustawy, oświadczenia,   

    dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć / złożyć/ uzupełnić/ poprawić w formie wskazanej   

    przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych   

    przepisów. 

 

4. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz informacje   
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    lub wyjaśnienia faksem lub drogą mail-ową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza   

    fakt ich otrzymania.  

    Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym: +48 32 4693654  

    adres mail-owy do kontaktu z Zamawiającym: gzwik@zebrzydowice.pl  

 

5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej /   

    www.gzwik.zebrzydowice.pl / informacje dotyczące: 

    - kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

 

6. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający   

    zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:  www.gzwik.zebrzydowice.pl 

 

 

Część XV Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ  

 

 

1. Wykonawca może  zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 

 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 

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

terminu składania ofert. 

 

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

zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 

przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ  Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej pod adresem:  www.gzwik.zebrzydowice.pl  

 

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

wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod adresem: 

www.gzwik.zebrzydowice.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi 

na pytania co do treści SIWZ,  Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej 

adresem internetowym 

 

 

Część XVI 
Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami  
 

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania: 

 

1. Krzysztof Mucha                -  tel. 32 4755106 

2. Wiesława Zniszczoł            – tel. 32 4755107 

 

 

Część XVII Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 

    5.000,00  zł ,    / słownie:  pięć tysięcy złotych 00/100 / 

    zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 

mailto:gzwik@zebrzydowice.pl
http://www.zebrzydowice.pl/
http://www.zebrzydowice.pl/
http://www.gzwik.zebrzydowice.pl/
http://www.gzwik.zebrzydowice.pl/
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    - pieniądzu 

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że   

      poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

    - gwarancjach bankowych 

    - gwarancjach ubezpieczeniowych 

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

      9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / tj. Dz. U. 2018, poz. 110   

      z późn. zm. / 

 

      Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

 

2.   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego:  

      Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój   40 8470 0001 2003 0027 8496 0004  z dopiskiem: wadium –  

      „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki   

      do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria” 

 

      Uwaga nr 8: 

      Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną       

      na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 

      2.1.  Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w Referacie   

              Księgowości Zamawiającego / do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu / lub   

              bezpośrednio do oferty.  

 

W ofercie zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego 

nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami / np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na 

swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów /. 

 

2.2.   Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty   

        najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie   

       wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6 lit. a  niniejszego rozdziału SIWZ. 

 

2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium   

       niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed   

       upływem terminu składania ofert 

 

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium   

       zgodnie z zapisem pkt 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego   

       oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym   

       przez Zamawiającego. 

 

2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

 

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

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

    których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy,   

    pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co   

    spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

 

b/ jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    - odmówi podpisania oferty na warunkach określonych w ofercie 

    - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ 

    - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po    

      stronie Wykonawcy. 
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3.  Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy   

     dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

Część XVIII Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w 

SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

 

 

Część XIX Opis sposobu przygotowania ofert  

 

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Ofertę należy złożyć 

wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem / 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym / 

 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w 

oryginale. 

 

1.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, w tym zobowiązanie innego podmiotu / lub inne  dokumenty 

w tym zakresie /, składane w celu wskazanym w pkt. 1.1, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na 

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

udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

 

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

elektronicznej. 

 

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami / dokumentami i oświadczeniami / stanowi jedną całość. 

Zaleca się aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynną dekompletację. 

 

2. Do oferty nalezy dołączyć: 

 

2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr B i C do SIWZ / oświadczenia z art. 25a ustawy /,  

 

2.2. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 

umowy oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty. 

 

2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegających się wspólnie 

lub samodzielnie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

 

2.4. Załącznik D – Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza podwykonawcom  

 

2.5. Załącznik F-  Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
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2.6. Dokument / np. zobowiązanie / innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby 

 

2.7. Dowód wniesienia wadium 

 

2.8. Spis wszystkich załączonych dokumentów / spis treści / - zalecane, nie wymagane 

 

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

     wymaganiami SIWZ. 

 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności,   

    podpisana własnoręcznym podpisem. 

 

    4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski  

 

    4.2. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem 

 

    4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

 

    4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również   

           podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

 

    4.5. Upoważnienie / pełnomocnictwo / do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za   

           zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika   

           ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale   

           bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie 

 

    4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę   

           upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

 

5. Zaleca się aby zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami       

   były ponumerowane oraz parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   

   W przypadku , gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie       

   nie jest już wymagana. 

 

        6.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie [paczce].     

             Kopertę [paczkę] należy opisać następująco:  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………… 

………………………………………… 

Zamawiający:                                                    

Gmina Zebrzydowice  

ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Oferta na realizację zadania p.n. 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i 

wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – 

telemetria” 

 

Nie otwierać przed dniem:  05.09.2018  r.  godz. 09:45 
 

 

 

7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że   

     Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem   
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     terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w   

     kopercie, opisanej jak wyżej w pkt 6. Koperta dodatkowa musi być oznaczona określeniami : „Zmiana”   

     lub „Wycofanie” 

 

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

     przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których   

     Wykonawca składając ofertę zastrzegł lub wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę   

     przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustaw Pzp. 

 

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

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji / tekst jednolity dz. U. z 2018 r poz. 419 / Zamawiający uzna 

zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę 

 

8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić 

oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do 

wglądu przez Zamawiającego” 

 

8.3. Wykonawca który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania / 

protokołu z załącznikami /, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym 

wnioskiem. 

 

Część XX Opis sposobu obliczenia ceny  

 

1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.   

     ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915).   

     Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po   

     przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w   

     walutach obcych. 

 

2.   Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

 wartość netto, 

 wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki, 

 wartość brutto [liczbą i słownie]. 

 

3.   Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem   

    zamówienia.  

    Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, przyjmuje się za    

    prawidłową cenę podaną słownie. 

 

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

    koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu   

    zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją   

    przedmiotu zamówienia i odbiorem robót. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są   

    obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.  

 

5. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załącznika nr 2. 

    Wszelkie niejasności oraz rozbieżności należy zgłosić Zamawiającemu.  

 

6. Zakres robót wyceniony przez wykonawcę wg kalkulacji własnej musi być identyczny   

    z odpowiadającym mu zakresem wyszczególnionym w załącznik nr 2. 

 

7. Kalkulację własną / wypełniony załącznik nr 2 /  należy dołączyć do oferty. Zestawienie winno   

    zawierać  nazwę materiału ( zaleca się sortowanie materiałów wg ich nazw), ilość, cenę   

    jednostkową oraz wartość całkowitą. 
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Część XXI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 

 

1.   Oferty należy składać w terminie do dnia  05.09.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK    

      Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43- 410 Zebrzydowice w pokoju nr 42. Dostarczenie ofert   

      do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

                          
2.   Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.  

 

3.   Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na    

      możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania   

      przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:  

      „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega rozpatrzeniu”. 

 

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

 

 

Część XXII Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert  

 

 

1.   Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu    05.09.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie   

      Gminy  Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice - pokój  nr  38. 

 

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

      sfinansowanie zamówienia.  

 

3.  Podczas otwarcia ofert, zamawiający odczyta nazwę firmy, adres a także informacje dotyczące   

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

 

4.  Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cena napisana cyfrowo podczas   

     otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

 

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje   

     dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

 ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach oraz pozostałe kryteria       

oceny ofert. 

 

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

      zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj.   

      informacji o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku   

      przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze   

      złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą   

      nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

7.   Zgodnie z art. 24 aa ustawy , Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy   

      Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu /   

      art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 ustawy – wybrane przez Zamawiającego fakultatywne   

      podstawy wykluczenia, wskazane w pkt 2.2.1 rozdz. XI SIWZ -  oraz spełnia warunki udziału w   

      postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 3 rozdziału XI SIWZ. SIWZ 

 

 

     8.   Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub nie   
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           odpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których   

           Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp. 

 

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

          wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

    10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie   

          zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

 

    11. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie   

          unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach określonych w   

          ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

    12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu, i która   

          zostanie uznana za najkorzystniejszą / uzyska największą liczbę pkt przyznanych wg kryteriów   

          wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ/. 

 

    13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została   

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

          dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w   

          art. 25 ust. 1 ustawy / zgodnie z pkt 4.3 i 4.4 rozdziału XI SIWZ / 

 

   14. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,   

         którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie   

         dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 

   15. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu   

         przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje o których mowa w art.   

         92 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

Część XXIII 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 

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

      „uPzp” 

2.   Oferty złożone zostaną ocenione wg następujących kryteriów: 

 

 

L.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

 1.  Cena brutto [Pc1] 60% 60  punktów 

 2. Roczne koszty eksploatacji [Pc2] 40% 40 punktów 

 

3.   Sposób punktacji w ramach kryteriów: 

  

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

         Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z 2   

         czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: 

 

Ocp = Pc1 + Pc2  

 

 

3.2.   Punktowe Kryterium – cena brutto oferty [Pc1] 

         Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po      
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         przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów   

         przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 

 

                                                                     Cn 

                                                                Pc1 = -------- x 60 pkt. 

                                                                     Co 

  

gdzie: 

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto  

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej 

 

 

3.3.   Punktowe Kryterium – roczne koszty eksploatacji – utrzymanie telemetrii, opłaty 

abonamentowe 

 

                                                                     Gn 

                                                                Pc2 = -------- x 40 pkt. 

                                                                     Go 

  

gdzie: 

Pc2 – liczba punktów za oferowane roczne koszty eksploatacji 

Gn – najniższa zaoferowana cena za roczne koszty eksploatacji  

Go – cena rocznego kosztu eksploatacji w ofercie ocenianej 

 

 

 

Uwaga nr 9 : 

 Brak ceny jednokrotnego serwisu w okresie gwarancji dla przedmiotowego zamówienia 

będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. 

 

 

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

       przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert   

       wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający   

       wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez   

       Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Część XXIV Informacje dotyczące umowy  

 

        Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

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

przypadkach: 

 

1. Zmiana wynagrodzenia  Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

    a/ działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku   

        VAT 

    b/ ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane. Rozliczenie     

        wartości robót zaniechanych, których wykonanie stało się zbędne, nastąpi na   

        podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, złożonego wraz z ofertą. 

 

            2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w   

                przypadku: 

                a/ konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych , o których mowa w art.   
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                    144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy 

                b/ wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej 

                c/ konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

                d/ działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,     

                    zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało   

                    się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które   

                    uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.       

 

                    W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia   

                    wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu   

                    swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. 

 

            3. Zmiany osobowe –zmiana kierownika budowy lub osób koordynujących   

                wykonanie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy –   

                mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga   

                zawarcia aneksu do umowy. 

 

            4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego   

                podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – jeżeli zmiana   

                lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca   

                powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy w celu wykazania   

                spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b   

                ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu że proponowany   

                inny podwykonawca / lub wykonawca samodzielnie / spełnia warunki udziału   

                określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie   

                postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził   

                poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten / inny podwykonawca / nie może   

                podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust.   

                1 lub w art. 24 ust 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest   

                przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach   

                SIWZ 

 

            5. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy / np.   

                danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego itp. / - zmiana może nastąpić   

                poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia   

                aneksu do umowy. 

 

2.   Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu, 

 

3.   Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona   

      sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej   

      pod rygorem nieważności. 

 

      Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić     

      zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

      Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6   

      ustawy 

 

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

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

      94 ustaw Pzp. 

 

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

      podpisanie umowy. 

 

6.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest  do   
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      wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto   

      podanej w ofercie. 
  

               Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania   

               umowy. 

 

               6.1. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją   

                      art. 148  ust.1 ustawy Pzp.    

 

               6.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później   

                      niż w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego: 

                        Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój  40 8470 0001 2003 0027 8496 0004  z dopiskiem:   

                        zabezpieczenie należytego wykonania umowy– „Modernizacja oczyszczalni ścieków w   

                        Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz   

                        montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria” 

 

                 6.3. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej    

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

 

              6.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje   

                     je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione    

                     w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono   

                     przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za   

                     przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

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

                     i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 

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

            wysokości zabezpieczenia. 

  

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

                    okresu gwarancji/rękojmi za wady. 
 

           6.8.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące   

                   powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego   

                   wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie   

                zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i   

                okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak   

                również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.  
 

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

                Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wyboru formy niepieniężnej   

                oryginał dokumentu należy złożyć w Dziale Księgowości Zamawiającego. 

 

 

Część XXV 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

 

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

     działu VI ustawy Pzp – środki ochrony prawnej / art. 179 – 198 g ustawy Pzp / 

 

2.  Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu   

     podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść   

     szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
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3.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków    

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

     Pzp. 

 

4.  Terminy wnoszenia odwołań: 

 

                       4.1. Odwołanie wnosi się: 

                              w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej   

                              podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5   

                              ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

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

się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej 

 

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

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

5.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej   

     w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest   

     zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

 

     5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca   

            się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie   

            oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 

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

            bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego   

            certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

 

     5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

            a/  nie zawiera braków formalnych 

            b/ uiszczono wpis / wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a   

                dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania /. 

 

     5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art.   

            180 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

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

 

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

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r – Kodeks Postępowania Cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 

przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po 

dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

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

za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, 

przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

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

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. 

 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
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uzasadnienie, wskazanie dowodów a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 

orzeczenia w całości lub części. 

 

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

odwołania ani występować z nowymi zadaniami 

 

7.   Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować   

      Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub   

      zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie   

      przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 

 

      7.1.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność   

              albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób   

              przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

 

       7.2. Na czynności o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180   

              ust. 2 ustawy. 

 

 

Część XXVI 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  
 

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy 

którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

2. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni 

3. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w         

             przypadkach o których mowa w art.89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania   

             wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

4. Unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Ponadto zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o 

których mowa powyżej w przypadku trybu przetargu nieograniczonego gdy złożono tylko jedną 

ofertę.  

 

 

Część XXVII Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

 

          11..    WWyykkoonnaawwccaa  uuddzziieellii  3366  mmiieessiięęccyy  ggwwaarraannccjjii  jjaakkoośśccii  ddllaa  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa  ,,  lliicczząącc  oodd  ddaattyy      

                    ppooddppiissaanniiaa  pprroottookkoołłuu  kkoońńccoowweeggoo  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..    

  

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

          Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie   

          wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem   

          zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół  odbioru pogwarancyjnego. 
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     3.  Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi za wady. Okres rękojmi jest   

          równy okresowi gwarancji. 

 

     4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym   

          na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu   

          Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez   

          konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu – tzw. wykonanie zastępcze. 

 

  

 

Część 

XXVIII 

Klauzula informacyjna z art. 13  RODO  do zastosowania w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
 

 

 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

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

informuję, że:  

 Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:  

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

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

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

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

e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl 

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

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

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

marcin@informatics.jaworzno.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  przetarg GZWiK-271.7.2018 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i 

wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę 

przepompowni – telemetria”  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

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

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

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

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

mailto:ug@zebrzydowice.pl
mailto:iod@zebrzydowice.pl
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obowiązujący zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / Nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ; 

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

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

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

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

     / Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do      

     przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw   
     innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej   

     lub państwa członkowskiego /;   

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

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

RODO; 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.  

     1 lit. c RODO.  

Część XXIX Wykaz załączników do SIWZ 

 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów: 

 

 

Numeracja Nazwa Załącznika: 

Załącznik nr 1 
Schemat pracy pompowni pracujących w systemie zależnym   

 

   Załącznik nr 2 

 

 

Zakres prac i wykaz cen z rozbiciem na poszczególne obiekty 

 

   Załącznik nr 3 A. Oferta - formularz 

B. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór 

C. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór  

D. Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza podwykonawcom i 

nazwy podwykonawców - wzór 
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E. Oświadczenie wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „uPzp”- wzór 

F. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Załącznik nr 4 

Projekt umowy 

Załącznik nr 5 

 Przekrój modernizowanej przepompowni ścieków 
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FORMULARZ OFERTY 
 

 
 

Nazwa zamówienia:  

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez 

montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz 

montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – 

telemetria”   

 

 

Zamawiający:   

 

Gmina Zebrzydowice 

43-410 Zebrzydowice  ul. Ks. A. Janusza 6 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………  
 
 
 
 
        …………………………………………. 

          podpis i pieczątka Wykonawcy 
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SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY 

 
 
 

 

 

Załącznik 

 
 

Oświadczenia, pełnomocnictwa, oferta i pozostałe dokumenty w tym 
przedmiotowe 

Podać nr strony w 
ofercie, zamieścić w 
ofercie wypełniony  

dokument lub  z 
adnotacją  

 „nie dotyczy” 

W Kopia wniesionego wadium   

A OFERTA   

B Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy   

C Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

1 Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

  

2 Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

 

D Wykaz części zamówienia  
jakie Wykonawca powierza podwykonawcom 

 

F Oświadczenie Wykonawcy 
W zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 
13 lub art. 14 RODO 

 

 

G KALKULACJA CENY – opracowana na podstawie załącznika nr 2  

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………  
         podpis i pieczątka Wykonawcy 
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A. OFERTA 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nazwa zamówienia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i 

wirówki do odwadniania osadów oraz montaż 

systemu monitorującego pracę przepompowni – 

telemetria”   
 

Nazwa  Zamawiającego 
  

 
Gmina Zebrzydowice 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 
Siedziba Zamawiającego 

 
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 

 

 
                                  Nazwa Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców, gdy podmioty ubiegają się wspólnie o 
udzielenie zamówienia1 

 

 

 
Adres Wykonawcy 

 

 

Powiat  

Telefon  

Faks  

e-mail  

REGON  

Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy 
Wykonawca jest wpisany do KRS2 

Wykonawca jest wpisany do CEIDG 
Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności 

gospodarczej  
Status innego rodzaju…………………………… 

 

 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy 
w przypadku wpłaty wadium przelewem 

 
 
 

Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (imię, nazwisko, stanowisko) 

  

Czy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu? (wpisać nazwy tych 

podmiotów)3 

 
 

Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej 

Skrót literowy nazwy państwa 

 

Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem 
Unii Europejskiej 

Skrót literowy nazwy państwa 

 

Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą 
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1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze 

umowy. 
 
2. Oferuję wykonanie zamówienia za: 

 

cena brutto  ........  zł   słownie: ................................................................. 

 
w tym podatek VAT w wysokości ............................. zł 
 
w tym:  
 
Cena rocznego kosztu eksploatacji wynosi: 
 

cena brutto  ........  zł   słownie: ................................................................. 

 
w tym podatek VAT w wysokości ............................. zł 
 
 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie -    ............................... 
 

4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji i rękojmi na okres  36 miesięcy od daty 
odbioru przedmiotu zamówienia.     
  

5. Zobowiązuję się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto dla każdego zadania. 

6. Niniejszym oświadczam, że: 
 

       6.1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
 
       6.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 
 
       6.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 
 

7. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . 
 
8. Oświadczam , że pracownicy skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia   
       publicznego będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu   
       przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy / Dz. U. z 2014 r poz. 1502 z późn. zm /. 

 
 
 
    ………………dnia, ……………     ……………………………………… 
            podpis i pieczątka Wykonawcy  

 
   
 

                                                                                                                                                                                     
1 Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.  
2 Niepotrzebne skreślić.  
3 Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – formularz  B i potwierdzić spełnianie 
warunku, w zakresie potencjału, na którym polega Wykonawca. Dotyczy to także wszystkich pracowników technicznych, którzy nie należą 

do przedsiębiorstwa Wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku robót budowlanych- tych do 

których Wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowanych.  
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B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  

Prawo zamówień publicznych 
 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
Nazwa zamówienia 

 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż 

stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu 

monitorującego pracę przepompowni – telemetria”   

 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

 
Adres Wykonawcy 

 

 

  
 

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy: 

  
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp / 

przesłanki wykluczenia obligatoryjne /. 

 
 
 
 
     ………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... 

ustawy Pzp /podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 ustawy Pzp /.Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze / procedura sanacyjna – samooczyszczenie /: 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
 

 

     ………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
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                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ...................................................................... / podać pełną nazwę firmy, adres /, nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o przesłanki z art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 ustawy Pzp 

 

………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 

                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 
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C. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  
Prawo zamówień publicznych 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 
  

Nazwa zamówienia 
 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż 

stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu 

monitorującego pracę przepompowni – telemetria”   

 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

 
Adres Wykonawcy 

 

 

  
 

 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w pkt 3.1 rozdziału XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

 

 

………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.1. rozdziału XI  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 

 

□    polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów 

 

□    nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów 

/ zaznaczyć właściwe / 
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Nazwa i adres podmiotu: 

 

.................................................................................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

Udostępnione zasoby: 

 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 
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D. Wykaz części zamówienia  
jakie Wykonawca powierza podwykonawcom i nazwy podwykonawców 

 

  

 
 

Nazwa zamówienia 
 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż 

stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu 

monitorującego pracę przepompowni – telemetria”   

 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

 
Adres Wykonawcy 

 

 

  

 
Lp. 

 
Część / zakres zamówienia, której wykonanie  

Wykonawca powierza Podwykonawcom i nazwa Podwykonawcy tej części  

 
 

1 
 

 

 
 

… 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 ………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 
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E.  Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „uPzp” 

 
 
 
Dotyczy : przetargu  nieograniczonego na realizację zadania pn : 
 
 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż 

stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu 

monitorującego pracę przepompowni – telemetria”   

 
 

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że należę/ należymy do 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. nr 50 poz. 331 
ze zm. / i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:* 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................ 

 
lub 
oświadczam/y, że nie należę / nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie 
konkurencji i konsumentów / Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm. /* 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 
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F.  Oświadczenie  Wykonawcy 
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO  
 

 
 
 
Dotyczy : przetargu  nieograniczonego na realizację zadania pn : 
 
 
 
 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż 

stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu 

monitorującego pracę przepompowni – telemetria”   
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

………………dnia, ……………                          ………………………………………..... 
            podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 

1) 
rozporządzenie 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).  
 

 
 


