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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 
 

Gmina Krempna zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP 
na lata 2014-2020  Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 

 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie jednakowo traktował wszystkie podmioty 

ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, 

według reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie 

pisemnej. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: 

a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

b) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.); 

c) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 
GMINA KREMPNA 

Adres: 
38 – 232 KREMPNA 
KREMPNA 85 

 
tel. (0-13) 44 140 46 
fax. (0-13) 44 140 45 
NIP: 6851004834 
 
 
www.krempna.pl 
e-mail: ugkrempna@wp.pl 
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II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do 

ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych,  

 strona internetowa Zamawiającego,  

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece 

Wisłoce w ramach RPO WP na lata 2014-2020  Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i 

Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

 

Części zamówienia:  

 

1.Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce 

 

Zakres robót obejmuje m.in. następujące zadania:  

1) Budowa basenu o wymiarach 25m x 12,5 m na utworzonym nasypie 

2) Budowa basenu o wymiarach 12,5 m x 5m na utworzonym nasypie 
3) Budowa budynku sanitarno- gospodarczego wraz z przyłączem energetycznym 

kanalizacyjnym i wodociągowym 

4) Zamontowanie na dachu budynku paneli fotowoltaicznych ( liczba modułów 

fotowoltaicznych w serii – 12 sztuk); 

5) Budowa placu zabaw dla dzieci w tym wykonanie nawierzchni pod plac zabaw oraz 

montaż wyposażenia placu zabaw t.j. karuzela 4 osobowa, huśtawka wahadłowa 

podwójna- 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt.  , bujak sprężynowy – 1 szt. , ławka do 

siedzenia - 2 szt. , kosz na śmieci – 2 szt., tablica informacyjna – regulamin placu zabaw, 

zestaw zabawowy składający się z wieży z dachem dwuspadowym, wieży z dachem 

płaskim, ścianki spinaczkowej, trapu, zjeżdżalni, pomostu, schodów. 

6) Przeniesienie istniejącej altany ogrodowej w konstrukcji drewnianej w sąsiedztwie placu 

zabaw dla dzieci; 

7) Utworzenie siłowni zewnętrznej w tym roboty ziemne i nawierzchnia pod siłownie oraz 

montaż wyposażenia siłowni t.j. biegacz – 1 szt., poręcz równoległa / drabinka, prasa 

ręczna – 1 szt., wioślarz- 1 szt., orbitrek – 1 szt., tablica informacyjna – regulamin siłowni 

zewnętrznej,  kosz na śmieci – 1 szt. , ławka do siedzenia – 2 szt.  

8) Mała architektura; 

9) Projektowanie zieleni w tym trawników , zieleni niskiej; 

10) Ogrodzenie terenu wraz z utworzeniem wjazdu i wejścia z bramą przesuwną; 
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11) Wykonanie placu manewrowego z miejscami parkingowymi w tym 2 miejsc dla osób z 

niepełnosprawnościami; 

12)  Wykonanie oświetlenia terenu; 

13) Zamontowanie monitoringu na terenie zalewu. 

 

2. Remont budynku dawnej remizy OSP w Krempnej 

 

Zakres robót obejmuje m.in. następujące zadania:  

1) Wymiana pokrycia dachowego; 

2) Ocieplenie stropu; 

3) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 

4) Wymiana instalacji elektrycznej , wodnej i kanalizacyjnej 

5) Malowanie ; 

6) Montaż elementów sanitarnych; 

7) Wykonanie posadzek; 

8) Elewacja budynku. 

 

 

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:  

 

Załącznik nr 6 do SIWZ  Dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 7 do SIWZ  Przedmiary robót 

Załącznik nr 8 do SIWZ  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

                                                                                        budowlanych 

 
 
Przedstawione w projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu 
zamierzonemu przez zamawiającego w szczególności dostosowania projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.  
 
 
Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o 
których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy.  
 



 

 5 

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom 
przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 
 
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45212212-5  Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45112710-5    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

51121000-6 Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych 

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

44221000-5  Okna, drzwi i podobne elementy 

45443000-4  Roboty elewacyjne 

 45432130-4 Pokrywanie podłóg 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy 

Zakończenie robót:  do dnia 31 października 2021 r. 

 
V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 
 
Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 
 
1. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce 

2. Remont budynku dawnej remizy OSP w Krempnej  

 
 

VI. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami 
oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.  

 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-basenow-plywackich-6431
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VIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień 

 
Nie dotyczy 
 
 

IX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych. 

 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
 

X. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
 

XI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 
 
Adres poczty elektronicznej: e-mail: ugkrempna@wp.pl 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krempna.pl 

 

XII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a 
 
Nie dotyczy 
 
 

XIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 
 w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką 
wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 

 
Nie dotyczy 
 
 

XIV. Liczba części zamówienia , na którą wykonawca może złożyć ofertę lub 
maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 
samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie 
do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w 
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

 
Nie dotyczy 
 

XV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10 
ust. 2; 
 

Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej  

w art. 10 ust. 2; 

 

http://www.krempna.pl/
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XVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
przewiduje ich zwrot. 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

XVII. Informacja dotycząca podwykonawców 
 

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac 

podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy  

o podwykonawstwo, a także projekt zmian umowy, do akceptacji 

Zamawiającego.  

3. Pozostałe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w 

projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

XVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z 
art. 36a ust. 2 ustawy Pzp 
 

Nie dotyczy 
 
XIX. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe 
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 

 
 Nie dotyczy. 

 
 

XX. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
 

 Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca, przez cały okres realizacji 

zamówienia, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną  

z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, z wyłączeniem kadry 

kierowniczej i pracowników administracji. 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 osób, o których mowa w art. 29 

ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , 

o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 

 
XXI.  Warunki udziału w postępowaniu  
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1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a)   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

 o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku; 

b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań 

w zakresie spełniania tego warunku; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym zakresie: 

c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej trzy roboty budowlane polegające 

na: 

-  budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie basenu rekreacyjnego lub/ i   

parku wodnego o wartości co najmniej  500 000,00 złotych brutto - dotyczy I części 

zamówienia; 

-  budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o wartości  

co najmniej 160 000,00 złotych brutto obejmującą swym zakresem m. in. wykonanie robót 

związanych z budową i/lub rozbudową i/lub przebudową i/lub remontem i/lub wymianą 

pokrycia dachowego oraz robotami związanymi z instalacją elektryczną , wodną 

 i kanalizacyjną - dotyczy II części zamówienia. 

 

Uwaga:  

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości 

zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty 

publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, 

Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 

przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 

c.2) t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem 

innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:  przynajmniej 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 

- konstrukcyjno-budowlanej; 
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-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę 

posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z 

wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w 

specyfikacji uprawnieniami; 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek 

określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

 o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w ust. 1 pkt  2) 

spełniają łącznie. 

2. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, 

stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). Osoby, które 

posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako 

obowiązujące. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych 

niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych 

przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 

12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

 
XXII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
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jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

498, 912, 1495 i 1655); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 

w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 



 

 11 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
XXIII. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia , że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji 
 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 

1) Wypełniony formularz oferta zgodnie z załącznikiem nr 1a lub 1b do 

SIWZ; 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) 

zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do SIWZ; 

2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. 

 

XXIV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu 
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności , o których mowa w : 

 
I. art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .  

 
 

1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o 

terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. : 

1) 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, 

potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w 

Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.1 SIWZ 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. Zakres dowodów musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w 
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Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.1 SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w 

Załączniku nr 3 do SIWZ.  

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w 

Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.2 SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w 

Załączniku nr 4 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

  

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 sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.  

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

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.   

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,  o którym mowa w ust. 2, 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:  
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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 ust. 2. 

 

II. art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 

 
III. art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych .  

 
1.Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie 

 i miejscu  dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

 w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu ; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa  

              każdy z Wykonawców oddzielnie.  

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale XXII podr. III ust. 1 pkt 1-3 

SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : 

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje 

zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do SIWZ 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. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. 

 o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 

przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

4.  Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich 

dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

przez podwykonawców, składane są w oryginale.   

5.  Dokumenty, inne niż oświadczenia,  składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za 

zgodność z oryginałem.  

6.  Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub  

w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo  

 wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo  

  podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   
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8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

9.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  

  prawdziwości.  

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

polski.  

11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

 

XXV. Inne dokumenty nie wymienione w rozdziale XVIII-XXI 

 

Nie dotyczy 

 

 
XXVI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego żądać  przedstawienia w określonym terminie 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 
XXVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
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1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  

z ramienia Zamawiającego są: 

- w sprawach organizowanego przetargu: P. Szymon Stoś  (13) 441 40 44, 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    

informacje przekazywane będą: 

faksem (nr 13 44 140 45), drogą elektroniczną(ugkrempna@wp.pl) 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 

3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji 

elektronicznej na adres: ugkrempna@wp.pl 

 
XXVIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Nie dotyczy 

 
 

XXIX. Termin związania z ofertą 
 

Wykonawca, składając ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XXX. Opis sposobu przygotowania ofert 

 
Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany 

jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób: 

1. Ofertę stanowi: 

a) wypełniony druk „oferta” stanowiący załącznik nr 1a lub 1b do SIWZ, 

b) wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ, 

c) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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d) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być     poświadczone „za zgodność  

z oryginałem” przez Wykonawcę.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym  

lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty). 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
 

a) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego  

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być  

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub  

osobno), 

b) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących  

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji  

 spowoduje ich odtajnienie, 

c) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  

d) nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 

podczas otwarcia ofert.  

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 
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b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć, oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE 

OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, 

które będą zaadresowane do Zamawiającego na adres podany na wstępie i posiadające 

następujące oznaczenia: 

OFERTA NA:  
zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP na lata 2014-

2020  Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 

 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 30.10. 2020 r. godz. 11. 00 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy. 

 

9. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 

Ustawy, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia,  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy, 

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, 

         na  przedłużenie terminu związania ofertą;  

7b)  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

        nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;  
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7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez  

                        zamawiającego;  

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes  

         bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można  

          zagwarantować w inny sposób 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

XXXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020 r. o godz. 10.30 

2. Oferty należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Krempnej , 38-232 Krempna 85 pokój nr 

8 (sekretariat) . 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w 

Krempnej , 38-232 Krempna 85 pokój nr 7.  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5.  Otwierając oferty, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 

warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

i. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

ii. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

iii. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.” 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 
XXXII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 

z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena kształtowana jest kosztorysem ofertowym( Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu 

ofertowego przed podpisaniem umowy od oferenta, który zostanie wyłoniony w 

postępowaniu) opracowanym na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego 

przedmiarów robót, dokumentacji budowlanej oraz SIWZ, a zamówienie podlega rozliczeniu 

ryczałtowemu. 
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3. Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac 

koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.  

4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie 

warunków wykonania zamówienia.  

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść oświadczenia znajduje się w Załączniku 

 Nr 1).  

6. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o 

których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach.  

 
XXXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów: 

 

1.Cena  -  60 %  

Sposób oceny: 

Lp = Cn / Cb x 60% x 100 

gdzie: 

Lp – liczba punktów 

Cn- najniższa cena wśród ofert 

Cb – cena badanej oferty 

 

Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.  

 

2. Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady– 40%  

W kryterium gwarancji punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady- 5 lat (minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady 

wymagany od każdego wykonawcy) – 0 pkt 
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- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 6 lat – 30 pkt 

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 7 lat i powyżej tej wartości – 40 pkt 

 

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ część dotyczącą kryterium ,,Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za 

wady”. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i 

będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji. W przypadku braku złożonej deklaracji 

zamawiający przyjmie wymagany okres 5 letni okres gwarancji i rękojmi.  

 

Z tytułu kryterium ,, Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” Wykonawca może 

uzyskać maksymalnie 40 pkt.  

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

Ilość punktów = cena + deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 

2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi 

zawarte w ustawie Pzp i SIWZ oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

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

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

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

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

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, którego 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę  z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

XXXIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób 

określony w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

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

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dołączy 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony zgodnie z kosztorysem 

harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy w formie wydruku 

komputerowego oraz na nośniku elektronicznym w formacie pdf (dopuszcza się 

przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej).  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć propozycję harmonogramu-rzeczowo 

finansowego zawierającego przeroby finansowe w okresach nie częstszych niż kwartał, 

przy czym nie mogą one przekraczać kwot zabezpieczonych na sfinansowanie 

zamówienia przez Zamawiającego na dany rok, określonych w uchwale budżetowej i 

wieloletniej prognozie finansowej, a wartość robót rozbiórkowych oraz stanu surowego 

nie może przekraczać ceny zaoferowanej przez wykonawcę za wykonanie zamówienia. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 5 będą uważane przez Strony za 

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
XXXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
      

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w 

art. 148 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego:  

95 8636 1015 2004 1600 7318 0003 

z podaniem tytułu:  
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„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr………… ”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 

zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.   

10. Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

 
XXXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej  umowy. 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

 

XXXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. 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. 

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5)       opisu przedmiotu zamówienia; 

6)       wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. 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. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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 Prawo zamówień publicznych. 

8.  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. 

9. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXXVII. Postanowienia końcowe. 

 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającemu 

wykluczeniu, 

2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch 

ofert niepodlegających odrzuceniu, 

3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

4. w przypadkach jeżeli wezwani Wykonawcy do ponownego złożenia ofert (poprzednio 

złożone oferty o takiej samej cenie), złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

6. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXXVIII Informacja w sprawie ochrony danych osobowych 

Zamawiający, 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”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO 

WP na lata 2014-2020  Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna 

Działanie Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w trybie przetargu nieograniczonego, 

przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Krempna 38-232 Krempna 85 

reprezentowana przez Wójta Gminy Krempna, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ugkrempna@wp.pl, tel. 13 4414310. Z 

administratorem można się skontaktować telefonicznie lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

c) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email: ugkrempna@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp; 

e) 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; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

osobowych, z tym że 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 tym że prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

• 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; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1a lub 1b do SIWZ – Druk „Oferta”. 
2. Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz robót 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa 
7. Załącznik nr 7 – Przedmiary robót 
8. Załącznik nr 8 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 
Krempna, 15-10-2020 r.  
Sporządziła: Anna Pelczar – Bożek 

 
Zatwierdzam: 
 

Wójt Gminy Krempna 
/-/ Kazimierz Miśkowicz 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 


