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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Roboty budowlane 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz przebudowę stacji 

uzdatniania wody”. 

 

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

Krempna, dnia 16.03.2018 r. 

 

       ZATWIERDZAM: 

Wójt Gminy Krempna 

Kazimierz Miśkowicz 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Krempna 

Adres Zamawiającego: 38-232 Krempna 85 

NIP: 685-10-04-834 

REGON: 370440330 

Adres strony internetowej: www.krempna.pl 

Tel: 134414045 Fax: 134414045 

E-mail: ugkrempna@wp.pl 

Godziny urzędowania (pracy): poniedziałek 7:30-15.30 w pozostałe dni od 7:00 – 15:00 

2. Oznaczenie postepowania: 

a) postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

UG.271.4.2018; 

b) wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem na numer 13 4414045 lub drogą elektroniczną na adres:  

ugkrempna@wp.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, przy czym Zamawiający uzna 

w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę pomimo takiego 

żądania, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer 

faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  

z tym pismem, w szczególności gdy Zamawiający będzie dysponował dowodem przekazania 

(nadania) informacji faksem lub drogą elektroniczną w postaci odpowiednich wydruków. 

Potwierdzenie należy odesłać zwrotnie pisemnie, albo drogą elektroniczną lub faksem. 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 a ustawy PZP.  

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści 

złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. 

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom oraz zamieszczona na stronie 

internetowej Gminy Krempna bez ujawniania źródła zapytania. 

http://www.krempna.pl/
mailto:ugkrempna@wp.pl
mailto:ugkrempna@wp.pl
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.krempna.pl. 

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.krempna.pl 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579). 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest 

pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której 

mowa w pkt. 1. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz 

przebudowa stacji uzdatniania wody”. 

2. Przedmiot zamówienia będzie wykonany na terenach nieruchomości prywatnych 

w miejscowościach: Grab, Kotań, Myscowa, Ożenna, Polany, Świątkowa Wielka, Krempna. 

http://www.krempna.pl/
http://www.krempna.pl/
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3. Zamówienie obejmuje budowę, montaż i rozruch 25 szt. przydomowych oczyszczalni 

ścieków, według następujących wariantów:  

- STAW 6 RLM- 6 szt. 

- HYDROFITOWA  4 RLM  – 2 szt.  

- STAW 4 RLM- 2 szt. 

- STAW 12 RLM- 1 szt. 

- BIOLOGICZNA 8 RLM- 1 szt. 

- STAW 4 RLM – 7 szt. 

- STAW 10 RLM- 1 szt. 

- STAW 8 RLM – 1 szt.  

- HYDROFITOWA 8 RLM - 1 szt.  

- BIOLOGICZNA 6 RLM – 1 szt. 

- ROŚLINNA 8 RLM ZE STAWEM – 1 szt. 

- ROŚLINNA 12 RLM ZE STAWEM – 1 szt. 

oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Krempna polegającą na zakupie wraz 

z montażem chloratora- 1 kpl. o następujących parametrach: max. ciśnienie (bar) 6, wydajność 

przy max. ciśnieniu (l/h) ok.9,0, ml/imp ok. 0,83, średnie ciśnienie pracy (bar) ok. 3, pobór 

mocy (W) ok.25, max. temperatura otoczenia (oC) 5-45 (od 5 do 40 – PVC). 

Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji w terenie miejsca budowy, celem 

sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany w stosunku do informacji zawartych w całej 

dokumentacji np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków 

związanych z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu 

uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich 

prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.  

 

Uwaga: W przypadku rezygnacji zainteresowanego z budowy oczyszczalni przydomowej, ilość 

przydomowych oczyszczalni ścieków, a tym samym zakres rzeczowy prac oraz wynagrodzenie 

może ulec zmniejszeniu.  

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz 

rodzajów ich parametrów, jeżeli któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim 
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gospodarstwie na rzecz następnego chętnego mieszkańca w oparciu o dostarczony przez 

Zamawiającego projekt techniczny. 

4. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od każdego 

z odbiorców w zakresie przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przedstawić je w dniu 

odbioru końcowego. Zgłoszenie zamontowanych oczyszczalni ścieków do eksploatacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

5. Wykonawca zapewnia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków dla każdej 

z wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu zadania Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia wyników badań jakości oczyszczanych ścieków dla 5 szt. 

losowo wybranych oczyszczalni w zakresie osiąganych parametrów przez niezależne 

laboratorium akredytowane. 

6. Przez okres 2 lat zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania niezbędnych zasadzeń 

uzupełniających w filtrze roślinnym oraz denitryfikacyjnym złożu korzeniowym. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: dokumentacja 

techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

stanowiące załączniki do SIWZ. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

8. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt. Przedmiot zamówienia musi być wykonany 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

i polskimi normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia stosując wyroby budowlane własne (zakupione 

przez siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Użyte 

do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej 

i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, 

funkcjonalność i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w załączonej dokumentacji a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

11. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji przedmiotu 

zamówienia i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę.  
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12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, 

transportu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze 

w szczególności  z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).  

13. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 

pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie 

„produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, 

aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma 

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 

o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały 

ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie 

podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub 

odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

14. Wskazanie w przedmiarze robót Nakładów Rzeczowych i Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych mają charakter pomocniczy przy wycenie robót, ale Wykonawca nie ma 

obowiązku przyjmowania ich do kalkulacji ceny. KNR i KNNR wskazano w celu 

przykładowego opisu pozycji przedmiarowych. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu 

materiałów lub wyrobów równoważnych, Zamawiający uzna, że kalkulacja ceny obejmuje 

materiały i wyroby wskazane w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. 

16. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot 

zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium 

oceny ofert „Okres gwarancji i rękojmi za wady”. 

17. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w Ogólnych 

Warunkach Umowy stanowiących załącznik Nr 7 do SIWZ. 

18. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45000000-7 - Roboty budowlane 

 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków,  

 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  
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 45232460-4 - Roboty sanitarne,  

 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  

 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,  

 45112400-9 - Roboty wykopaliskowe. 

 

19. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie od dnia 

przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego robót osoby, które będą 

świadczyły pracę u wykonawcy lub podwykonawcy związaną z wykonywaniem niezbędnych 

czynności do realizacji zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę to wykonywanie robót 

budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót. Szczegółowy sposób 

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa 

w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy 

stanowiącej integralną część SIWZ. 

20. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian 

do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w zakresie następującym: 

1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia wobec tego Wykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) zmiany zakresu podwykonawstwa; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie 

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego; 

4) wystąpienia 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 umożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej; 

5) zmiany terminu rozpoczęcia prac budowlanych i/lub ich zakończenia, jeżeli z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie 

było niemożliwe; 
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6) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych; klęski żywiołowe, 

b) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni, 

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 

d) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

e) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn należnych od 

Wykonawcy; 

7) zmiana kierownika budowy po stronie Wykonawcy: 

a) Wykonawca z własnej inicjatywy może zmienić kierownika budowy w następujących 

przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, 

niewywiązania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana 

kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.); 

b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających 

z umowy. 

Nowo powołany kierownik budowy winien posiadać takie same uprawnienia i spełniać wymogi 

określone w SIWZ; 

8) zaniechania przez Zamawiającego wykonania części robót poprzez zmniejszenie liczby 

przydomowych oczyszczalni ścieków w stosunku do ilości przewidzianej umową w przypadku 

np. konieczności zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych 

przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń (np. śmierć właściciela 

nieruchomości) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, wystąpienia innych 

prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 

9) zmiany wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku o którym mowa w pkt 

8 wyżej, tj. niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia; 

10) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej 

umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 

5 i pkt 6 Pzp. 

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie pkt 6 ppkt a-e, będzie potwierdzenie 

powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności 

wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, 

w składzie której będą m. in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.  

Zmiany, jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku 

jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.  
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zadania: 
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1) Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy 

Wykonawcy; 

2) Zakończenie – do 18.07.2018 r.  

W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań 

mających na celu zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym 

w SIWZ. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujące utratą dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający będzie miał prawo do 

żądania naprawienia szkody w postaci utraty dofinansowania w wysokości utraconego 

dofinansowania. Żądanie odszkodowania od Wykonawcy z tytułu utraconego dofinansowania 

nie ogranicza prawa Zamawiającego do wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi 

roszczeniami przewidzianymi w umowie i Kodeksie cywilnym. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

a) Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 

najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

dwie roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 

min. 30 szt. każda: 
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- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej 

do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

- przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w oparciu o jedną 

umowę cywilnoprawną; 

2) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami 

budowlanymi, tj. minimum: 

a) kierownikiem budowy posiadającym - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 

z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

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

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem – wraz z ofertą. 

2. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 pzp. 

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

lub ust. 5 pkt 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
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wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 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. 

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

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  

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

zamówienia. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

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

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ. 

2) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do 

SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia 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. 

3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).  

2. Oświadczenia, o jakich mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą. 

3) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej www.krempna.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 

5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody 

http://www.krempna.pl/
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potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu – Oświadczenia tego nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej 

fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie 

w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej , składa każdy z Wykonawców. 

4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

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

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

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

5) Zamawiający zgodnie z art. 24 aa Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane, usługi lub dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie. 

7. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej 

weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do 

wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp 

składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu:   

a)  Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

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

których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

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

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

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

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

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

dokumenty (jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 

wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie) - (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 
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b) Wykaz osób - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami - (Załącznik Nr 4). 

c) Dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną co najmniej 100.000, 00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów. 

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązanie 

wymagane postanowieniami w pkt 12 ppkt 2 SIWZ. 

2) W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 

1 Pzp 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

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

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7 ppkt 2 lit. a, składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, 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.  

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, w przypadku gdy 

wskaże, że dokumenty te znajdują się w posiadaniu Zamawiającego lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych  baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
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11. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V Pkt 1. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia 

o których mowa  w Rozdziale VI Pkt 1 ppkt 1,2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 

w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 

wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   

12. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 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 tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania na 

potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy złożyć wraz z ofertą. 
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3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

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

13 - 22 i ust. 5 pkt. 1 Pzp. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt. 1. 

7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI Pkt 1 ppkt 1,2. 

8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, aby przedstawił w odniesieniu do tych 

podmiotów następujące dokumenty: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

9) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie 

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

wiadome, podać nazwy firm podwykonawców. 

10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w  postępowaniu, 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI 

Pkt 1. 

 

 



  

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

16 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium 

w wysokości:  6.000,00  zł słownie: sześć tysięcy złotych 00/100. 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 

formach, w zależności od wybory Wykonawcy:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank 

Spółdzielczy w Rymanowie o/Nowy Żmigród Nr rachunku: 95 8636 1015 2004 1600 7318 

0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium przetargowe na zadanie „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków – etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody”. Kopię 

dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium należy dołączyć do oferty. Ze 

względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

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

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, taka gwarancja lub 

poręczenie musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę, określone w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Z treści gwarancji lub 

poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta lub 

Poręczyciela na pierwsze pisemne we zwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty pieniężnej, 

w wysokości odpowiadającej kwocie wadium określonej w pkt 1. 
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6. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z postanowieniami Rozdziału 

IX Pkt 2 ppkt 3. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1, w formie 

lub formach, o których mowa w pkt. 2 lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie 

odrzucona. 

8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w Rozdziale VIII w pkt. 1. 

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12. 

10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  lub unieważnieniu 

postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

12.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego  

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

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

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,  co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana: 

1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert. 
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2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w formie 

pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

b) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę – 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

c) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

d) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 

oraz dane, 

e) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę, 

f) Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Wykonawcy podpisujących ofertę, 

g) Wymagane dokumenty powinny być złożone ułożone w kolejności określonej w SIWZ. 

Ofertę należy opracować w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

2. Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ Pkt 1. 

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ Pkt 12 ppkt 2 (jeżeli 

dotyczą). 

3) Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest 

w innej formie niż pieniądz lub kopia przelewu). 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
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Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

5) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 

Wykonawcy do oferty należy złożyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być załączone 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

6) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

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

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

7) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

3. Sposób składania oferty: 

I. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert, oznaczonej w następujący sposób: 

 

- Nazwa i adres Zamawiającego 

- Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz przebudowę stacji 

uzdatniania wody”. 

- Nazwa i adres składającego ofertę 

- „Nie otwierać przed 06.04.2018 r. godz. 10:00” 

1. Wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną. 

2. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną. 

3. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką. 



  

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

20 
 

4. Zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert. 

5. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie 

z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 

7. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

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

ustawy PZP. 

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były 

trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 

się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca musi wykazać jakie podjął działania celem zachowania ich w poufności. 

UWAGA: 

Sam fakt złożenia dokumentów do osobnej koperty i opatrzenie ich klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działań wykazania zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 06.04.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy, 

38-232 Krempna 85, Pokój nr 8 Sekretariat.  

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub pocztą kurierską) za 

termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.04.2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy,  

38-232 Krempna 85, Pokój Nr 1. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie  
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terminu do ich składania. 

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

na wykonanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także  

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

płatności zawartych w ofertach. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek  

Zamawiający niezwłocznie prześle informacje, o której mowa w ust. 4 i ust. 5. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.krempna.pl informację z sesji otwarcia ofert zawierającą: 

1) Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) Ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte 

w ofertach. 

8. UWAGA-Wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w pkt. 

7 powyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku 

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

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania 

z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, pod rygorem wykluczenia z postępowania. 

9. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania, chyba że koniecznym 

będzie jej otwarcie w celu ustalenia adresu Wykonawcy, na który oferta ma być zwrócona (np. 

w przypadku braku oznaczeń Wykonawcy na kopercie zewnętrznej). 

10. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej Specyfikacji. Musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zadania opisanego w SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót, z uwzględnieniem robót wynikających z wizji lokalnej, obowiązujących 

przepisów oraz sprawowania nadzoru wykonawczego na budowie. W oferowanej cenie 

ryczałtowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty, jakie może ponieść z tytułu należytego oraz 

zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

http://www.krempna.pl/
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również koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej Specyfikacji, a także 

koszty ryzyka Wykonawcy związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych 

świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie 

mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 

3. Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez 

Wykonawcę kosztorys pomocniczy sporządzony w oparciu o dokumentację techniczną, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót jest wyłącznie 

dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać przy obliczaniu ceny 

oferty, ale nie ma takiego obowiązku. 

4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Skutek 

pominięcia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, obciążać 

będzie Wykonawcę. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się 

z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia 

i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

5. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys pomocniczy sporządzony na podstawie 

dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ. Przedstawiony Kosztorys ma charakter 

informacyjno – pomocniczy i posłuży Zamawiającemu przede wszystkim do rozliczeń 

z instytucjami współfinansującymi jak również do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia 

kosztorysu pomocniczego do oferty. 
6. Zamawiający wymaga, aby kosztorys pomocniczy spełniający wszystkie wymogi 

Zamawiającego określone w Specyfikacji, sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, 

polegającej na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu, jako iloczynu ilości (liczby) 

ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji 

kosztorysu. 

7. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi 

obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości 

i w oferowanym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne 

koszty prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne 

koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną 

i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków 

umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

8. Ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji kosztorysu 

pomocniczego należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. zaokrąglić 

cenę do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 

0,5 groszowe i wyższe zaokrąglić do 1 grosza. 
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9. Ceny jednostkowe netto określone w kosztorysie pomocniczym muszą być ustalone jako 

ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny jednostkowe w toku realizacji przedmiotu umowy 

nie będą podlegały waloryzacji. 

10. Cenę oferty bez podatku VAT (cena netto) należy ustalić poprzez zsumowanie wartości 

netto wszystkich pozycji kosztorysu pomocniczego. Do ustalonej w ten sposób ceny oferty 

netto należy dodać wartość podatku VAT, którą należy wpisać w formularzu „Oferta” liczbą 

oraz zgodnie z zasadą określoną w pkt. 8 powyżej. Otrzymaną w konsekwencji cenę oferty 

brutto (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) należy wpisać w formularzu 

„Oferta” liczbą i słownie, również przy zastosowaniu zasady określonej w pkt. 8 powyżej. 

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

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

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

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

poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta ceny wskazane 

w formularzu „Oferta”. 

XII. OPIS KRYTERIÓW I WARUNKÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

1.1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował  następującymi kryteriami: 

1) Cena oferty (C)          – waga  60 % 

2) Okres gwarancji i rękojmi za wady– waga  40 % 

1.2. Punkty za kryterium „cena oferty” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

C = Cn : Cb x 60 % (waga kryterium) x 100 

Gdzie: 

Cn –najniższa cena oferty brutto 

Cb – cena brutto oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
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1.3 Punkty za kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”, zostaną przyznane w skali 

punktowej od 0 do 40 punktów. Ocenie podlega wskazanie okresu gwarancji powyżej 

minimalnego okresu wymaganego w postępowaniu, tj.: 

- udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy – 0 punktów, 

- udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na okres 48 miesięcy – 25 punktów, 

- udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy – 40 punktów. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów 

za wszystkie kryteria, wg wzoru:  

Ł = C + GiR 

gdzie: 

Ł  – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria  

C  – punkty przyznane w kryterium „Cena”  

GiR  – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady” 

Zamawiający do oceny kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady” pobierze dane z oferty 

Wykonawcy. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę 

punktów w zastosowanych kryteriach. 

Zamawiający ustalił minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 

na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu 

gwarancji i rękojmi poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum, 

spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym 

Wykonawców pisemnie oraz faksem lub e-mailem podając w szczególności: 

a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce; 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce; 



  

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

25 
 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

a) na stronie internetowej Zamawiającego. 

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

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

ofert wybiera najniższą ceną. 

4. Wykonawca do daty zawarcia umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców działających wspólnie, Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 

tych podmiotów. 

XIV. WYGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY.  

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej (brutto) zamówienia. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, 

jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, w treści gwarancji muszą być 

dokonane następujące stwierdzenia: 

1) wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę; 

2) o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny 

przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie; 

3) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 

wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z Wykonawców 

wspólnie wykonujących zamówienie; 

4) termin ważności. 

5. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed 

zawarciem umowy. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Rymanowie o/Nowy Żmigród Nr 95 8636 1015 2004 

1600 7318 0003 z dopiskiem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
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gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz 

przebudowę stacji uzdatniania wody”. 

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

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 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. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy 

w następujący sposób: 

a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane. 

b) 30 % wartości zabezpieczenia nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i  rękojmi 

za wady. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 

ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP. 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI 

Ustawy PZP „Środki ochrony prawnej”. 
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2. 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. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ 

PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 

SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO 

ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU. 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu, zostały określone w treści Projektu Umowy stanowiących załącznik Nr 7 do SIWZ. 

XVIII. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH 

PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ 

LUB PRZEDMIOT TYCH ODSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ 

OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU. 

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które 

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania Zamawiającemu, zostały zawarte w treści Projektu Umowy stanowiących 

załącznik Nr 7 do SIWZ.    

XIX. SIWZ ZAWIERA: 

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy  

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dot. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej. 

Załącznik Nr 6 – Wykaz robót budowlanych. 

Załącznik Nr 7 – Projekt umowy 

Załącznik Nr 8 – Przedmiary robót 

Załącznik Nr 9 – Dokumentacja techniczna 

Załącznik Nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 

 


