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1. WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwa oraz adres zamawiającego  

Zamawiający: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH 
"EKOWOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Adres: ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów 
Telefon: 77 410 52 22, Fax: 77 410 14 82 
NIP: 7521328416 
REGON: 531622986 
KRS: 0000033145 
Adres e-mail: sekretariat@ ekowod.eu 
Adres internetowy: www.ekowod.eu 
Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku. 

1.2. Numer referencyjny  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 
ZZP.XXII/PZP/PN/R/2020.MA. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym 
powinni powoływać się na ten znak.  

1.3. Informacje uzupełniające  

1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty i w 
żadnym przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane 
osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, 
dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami). 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie  
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, 
zamawiający poinformuje wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim  
z zachowaniem formy pisemnej. 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do 
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

1.4.     Obowiązek informacyjny wynikający z RODO.  

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o 
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ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO - dotyczy 
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane 
dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do 
spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 
 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 
 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 
 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 
 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 
 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 
 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. 
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. 
podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób 
zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę 
zamówień publicznych, uznać należy, że: 
 Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu i 

w SIWZ.  
 Wykonawca będący osobą fizyczną, musi już na początku postępowania zapoznać się z 

treścią ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, aby móc uczestniczyć w postępowaniu.  
 
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych 
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.  
Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą 
być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, 
jasnym i prostym językiem. 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. 
Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania 
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obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 
RODO. 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa 
w art. 14 ust. 5 RODO. 
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
 

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”, w związku z realizacja zadań wynikających z 
ustawy informuję, że:  
 administratorem danych osobowych Wykonawcy,  czyli podmiotem decydującym o 

celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich 
dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (dane Wykonawcy) i 
pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu 
przetargu, jest Zamawiający, tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: 
sekretariat@ekowod.eu. 

 wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, w 
Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 
46-100 Namysłów,  pod adresem e-mail: sekretariat@ekowod.eu, lub pisemnie na adres 
Zamawiającego. 

 Cele przetwarzania danych osobowych: Zamówienia publiczne (Prowadzenie 
zamówień publicznych, Prowadzenie rejestru umów). Prowadzenie zamówień 
publicznych - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz stosownych przepisów prawa 
(Prawo zamówień publicznych).  Realizacja zamówień publicznych na podstawie umowy 
art. 6 ust.1 lit. b), Okres przechowywania danych – zgodnie z przepisami prawa, 
maksymalnie 10 lat.  

 Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. 
Odbiorcami mogą być: Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i 
inne), Instytucje finansujące, 

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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, 
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 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy;   

 w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO; 

 podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 
wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne, 

 przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy, 
 zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane, 
 Wykonawcy nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

 Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 
osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w 
siedzibie spółki przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie. 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia ustawy. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
umieszczone na stronie internetowej www.ekowod.eu wraz z niniejszą SIWZ w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych - budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie.  

2. Roboty elektryczne dotyczą prowadzenie robót związanych z wykonaniem budowy 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie – 
wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej; dz. nr 103, obręb Namysłów, AM-2.  i 
obejmują: 
1) zakup materiałów, 
2) transport materiałów na miejsce wbudowania, 
3) przyjęcie placu budowy od inwestora, 
4) zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezbędnych wyłączeń, 

zezwoleń i wyznaczenia lokalizacji istniejących sieci, 
5) wykonanie rowu kablowego oraz wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych 

oraz linie kablowe, 
6) montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych dla słupów oświetleniowych, 
7) wykonanie uziomu, 
8) montaż rozdzielnic i szaf elektrycznych, 
9) montaż i podłączenia kamer zewnętrznych, 
10) rozbudowa istniejących szaf elektrycznych,  
11) ułożenie kabli w rurach ochronnych zasilających słupy oświetlenia drogowego, 
12) ułożenie kabli w rurach ochronnych zasilających rozdzielni i szafy elektryczne, 
13) pomiary geodezyjne, 
14) zasypanie rowu kablowego, 
15) montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami, 
16) wykonanie numeracji dla projektowanych latarni, 
17) wykonanie montażu gniazd, włączników, opraw, 
18) plantowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
19) pomiary i badania powykonawcze, 
20) przekazanie zamawiającemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć 
odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami 
prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w 
następstwie  podpisania umowy.  

5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej 
dodatkami, w tym również przedmiarem robót, projektem budowlanym, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), pozwoleniem na 
budowę, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za 
uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i 
obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub 
na wykonanie robót. 
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6. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 36 miesięcy. Oferta 
Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie 
odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 

7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), projektem, przedmiarami robót, Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), decyzją nr 
AB.6740.221.243.2020 z dnia 19.08.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i 
udzielająca pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami, sztuką 
budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w SIWZ i ofercie. 

9. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny kod CPV: 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
Dodatkowe kody (CPV):  
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 

 
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały 

wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.  

14. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu 
oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i 
podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia 
Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, 
przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 
pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą).  

15. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których 
zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z 
podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia 
zamówienia.  

16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
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17. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. 
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 

18. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na 
podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki 
na poczet wykonania zamówienia. 

19. Miejsce realizacji zamówienia: Działka 103 przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie.  

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 30.11.2020 r.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 

ustawy, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy. 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Nie dotyczy. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Nie dotyczy. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Nie dotyczy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 
wykluczy: 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zmianami), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zmianami), 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zmianami); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1076 z późn. zmianami), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
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6. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 

UST. 5 

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 
1 ustawy: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z 
późn. zmianami) 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 2020 r., poz. 1228 z późn. zmianami). 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄ-

CYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

LUB BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego  
ofertę  

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 
3. Sporządzony i podpisany kosztorys ofertowy. 
4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające 

zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 
5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 
jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach 
podmiotu trzeciego*. 

 
UWAGA: 

1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą 
wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i 
oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 

2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień 
składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia. 

4. 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 wyżej w pkt. 2. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, 
oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach lub 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 nimi stosunków prawnych. W tym przypadku, 
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2 SIWZ, dotyczące tego podmiotu. 

7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  

1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane 
Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
www.ekowod.eu informacji z sesji otwarcia ofert. 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zmianami) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 
niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 
postępowaniu. 

 
UWAGA: 
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie www.ekowod.eu informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono 
tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 
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7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona  

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona:  

Nie dotyczy. 
 
UWAGA: 
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty  
i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. 
SIWZ. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ.  

4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez 
Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby 

spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia   (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 
1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. 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 wyżej w pkt 2.1), 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i 
oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.5. Forma dokumentów i oświadczeń  

1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

2. Zgodnie z § 14 ust. 2b obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 
roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami) 
dokumenty lub oświadczenia, mogą być składane za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1041 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

8. Pełnomocnictwo, zgodnie z § 99 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zmianami) w związku z art. 82 ust. 2 i 14 
ustawy, musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy 
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zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dla podmiotów 
występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt. 7.5 ppkt. 8 
SIWZ. 

10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia 
obowiązują następujące zasady składania dokumentów: 

1) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7.1 SIWZ powinny zostać złożone w taki 
sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają 
łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów 
zawartych w SIWZ), 

2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie o którym mowa wyżej 
w pkt. 7.1.2, 

3) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 7.2 oraz 7.3 
SIWZ, 

4) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie, 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców, 

11. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają 
do nich zastosowanie zasady określone powyżej.  

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-

10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ 

PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez 
Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma 
lub oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt 7.5 SIWZ, albo listownie drogą 
pocztową, z zastrzeżeniem poniższego pkt 3. 
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3. Dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza 
możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 SIWZ 1) faksem 
lub 2) drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższego pkt 4. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i 
poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego 
pisma. 

5. W przypadku przekazania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający 
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania 
(zgodnie z potwierdzeniem wysyłki z faksu lub poczty elektronicznej Zamawiającego). 

6. W przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z 
Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania 
informacji związanych z postępowaniem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami. 
8. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  

W zakresie procedury przetargowej: Łukasz Baran, tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, 
e-mail: l.baran@ekowod.eu, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. 
z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów. 
W zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Gałka tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, 
e-mail: k.galka@ekowod.eu, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. 
z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów. 

9. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, to znaczy 
od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Zasady wnoszenia wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Nie dotyczy. 
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: 
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 2020 r., poz. 299 z późn. zmianami). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
powinna zawierać następujące elementy:  
1) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

2) kwotę gwarancji, 
3) termin ważności gwarancji, nie krótszy niż okres związania ofertą, w formule: „od 

dnia ………. do dnia ………”, 
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4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 
Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 
dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

5. Postanowienia wskazane powyżej dla gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń. 
6. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Zakładu 

Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 
Namysłów w ING Bank Śląski w Namysłowie Numer konta: 98 1050 1881 1000 0022 
2918 2957 z adnotacją „Wadium – nr referencyjny: ……………..”. 

7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie 
się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 
(zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie 
przelewu). Dowód wniesienia wadium,  w pozostałych formach, należy dołączyć do 
oferty w oryginale. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert. 

9. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do 
upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej 
wysokości i formie. 

10. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również 
przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach 
określonych w ustawie. 

12. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy odrzuci ofertę Wykonawcy, który 
nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy w 
tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 
46 ust. 3 ustawy. 

9.2. Zasady zwrotu wadium 

1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem ust. 4a ustawy.  

2. Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy, wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

3. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek 
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę. 
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9.3. Utrata wadium  

1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca, którego oferta została 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 stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 
ustawy). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami 
niniejszej SIWZ i ustawy. 

2. Ofertę stanowi druk „Formularz oferty” z załącznikami. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy). 
4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum). 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 
ich treści.  

8. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników. 
9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 
10. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w 

formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć 
dodatkowe strony.  

11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach 
obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający 
będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

12. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na papierze,  
zapewniającej pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. 
ołówka. 

13. Zaleca się, aby strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane.  
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14. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) 
wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna 
oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt 7 SIWZ, 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
współpartnerów, 

4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem (liderem), 

5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy 
wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera 
lub jednego ze współpartnerów, 

6) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być 
wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub 
jednego ze współpartnerów. 

15. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
podpisane przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym. Osoba lub osoby podpisujące ofertę muszą również 
złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

16. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub 
zaparafowane przez Wykonawcę.  

17. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać 
prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

18. Za osobę lub osoby podpisujące ofertę (uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawców), uznaje się: 
1) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych lub innych 

równoważnych rejestrach,  
2) osoby wskazane w odpisach z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby 

wymienione w wyżej ppkt 1) i 2), 
4) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli 

oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest 
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa (w identycznej formie jak wyżej w 
pkt. 3) – udzielone przez pozostałych wspólników). 

5) Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo takie należy złożyć do oferty.  

19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert. 



 21 

20. Oferta musi być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opatrzona informacjami zawartymi w 
punkcie „Składanie ofert”. 

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE 
OPAKOWANIE OFERTY, NIEPRAWIDŁOWO OZNAKOWANIE KOPERTY Z 
OFERTĄ LUB ZŁOŻENIE JEJ W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU. 

22. Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego przez Zamawiającego w SIWZ. 

23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz udostępniana na 
stronie internetowej. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Składanie ofert  

1. Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – w 
Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 
2, 46-100 Namysłów, w sekretariacie. 

2. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

<DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> 

<DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY> 

"Oferta na przetarg – Roboty elektryczne PSZOK” 

NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT> 

3. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2020 r. o godz. 13:00. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w 
tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 
przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty. 

6. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 
oferty do siedziby Zamawiającego.   

7. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym. 

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z zapisami art. 84 ust. 2 
ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie 
zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania.).  

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
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otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 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. Stosowne zastrzeżenie, spełniające 
ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona. 

10. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. 
zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania 
ich poufności. 

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie 
informacji stanowią taką tajemnicę. Zaleca się, aby strony zawierające informacje, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, były ponumerowane z zachowaniem kontynuacji 
numeracji stron oferty. 

12. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

12.2. Zmiany lub wycofanie ofert  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie 
zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego 
powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem 
„ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty 
każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty 
koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu 
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część 
oferty. 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną 
ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika 
pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi 
być złożone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, z dodatkowym 
oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą 
otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. 

12.3. Otwarcie ofert  

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. o godz. 13:30 w siedzibie 
Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z 
o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w budynku administracji, w pokoju nr 1. 
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2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
3. W części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 

kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz dane zgodnie z art. 
86 ust 4 ustawy.  

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 
których dotyczy „WYCOFANIE”. Oferty te mogą być odesłane Wykonawcom wyłącznie 
na ich wniosek. W pozostałych przypadkach oferty dołącza się do protokołu.  

5. Koperty oznakowane dopiskiem: „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

6. Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje 
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli 
oferty oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie 
po otwarciu ofert na stronie internetowej www.ekowod.eu. 

7. W części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena 
braku podstaw do wykluczenia. 

13. ODRZUCENIE OFERT 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. 
zmianami) 

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 
wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych dostaw, 
niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki 
wpływające na ostateczną cenę. 

4. Wykonawca, dokonując kalkulacji ceny jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne części składowe 
nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją 
złożenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 
1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy. 

5. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 
ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w 
cenie oferty. 

6. Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być 
podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 
(PLN) – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych. 

9. Cena jest stała (ryczałtowa) przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie 
podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu. 

10. Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 
wykonaniem zamówienia. 

11. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 
r., poz. 106 z późn. zmianami) 

12. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in.: 

1) wartość dostaw określonych w przedmiocie zamówienia, 
2) podatek od towarów i usług*, 
3) koszty pracy ludzi i sprzętu, 
4) wszystkie zastosowane materiały, narzędzia i urządzenia, 
5) wszystkie podatki i opłaty, 
6) wszelkie roboty przygotowawcze, 
7) koszty ubezpieczeń, 
8) koszty transportu, koszty załadunków i wyładunków, 
9) wszelkie roboty porządkowe, w tym także uporządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu robót, 
10) zagospodarowanie placu budowy, 
11) utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, 

dozorowanie budowy), 
12) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 
13) koszty utrzymywania zabezpieczenia i  oznakowania przez  cały czas trwania robót, 
14) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 
15) koszty wykonania pomiarów geodezyjnych, 
16) koszty wywiezienia materiałów z rozbiórki oraz koszty ich utylizacji, 
17) koszty usunięcia usterek i szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
18) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z 

prowadzonymi robotami. 
 

13. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 
* zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a oraz w art. 93 ustawy jeżeli wykonawca złoży ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - 
podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do zaoferowanej ceny 
podatek VAT. Wykonawca z kolei w złożonej ofercie, informuje zamawiającego, czy 
wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego. Wskazuje tym samym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego u 
zamawiającego, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Obowiązek 
poinformowania o tym fakcie zamawiającego, ciąży na wykonawcach, którzy składają 
oferty. Wykonawcy składający oferty są zobowiązani do informowania zamawiających, 
czy wybór ich ofert będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u 
zamawiających. 
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* Zgodnie z postanowieniami art. 108a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zmianami), przy dokonywaniu 
płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, 
udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której 
mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1292 z późn. zmianami), podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm 
podzielonej płatności. W związku z czym, numer rachunku rozliczeniowego wskazany w 
fakturze, która będzie wystawiona w imieniu Wykonawcy, musi być rachunkiem, dla 
którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. 
U. z 2019 poz 2357 z późn. zmianami) prowadzony jest rachunek VAT. 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI 

PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH 

PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY 

OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ 

WAŻNEGO 

15.1. Kryteria oceny ofert  

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania, 
2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

A. Cena  - 100% 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał 
się następującym wzorem: 

Won = An x 1,0 

Won - wskaźnik oceny oferty 

OPIS KRYTERIUM A: Cena: 

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Przy 
ocenie oferty w kryterium cena najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 
0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). Faktyczna 
ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 
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                                            Cmin 

An  = __________ x 100 x 100%   

                                              Cn 

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

n - numer oferty 
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i 
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 1,0 
(100%). 

15.2. Ocena ofert  

1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie wstępnej ocenie 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku 
podstaw do wykluczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w formularzu oferty i załącznikach do formularza oferty. Następnie 
zostaną sprawdzone oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej. Po dokonaniu tych 
czynności Komisja przystąpi do oceny ofert.  

2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złoży oświadczenia o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na 
potwierdzenie warunków o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

4. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo 
złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w 
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy. 

6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt 
lub ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

8. Podczas sprawdzania Zamawiający poprawi w ofercie: 
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1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych  
w niniejszej SIWZ. 

10. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 
sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert. 

11. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej 
ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę. 

12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie 
same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

13. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień 
ich złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ. 

15.3. Wybór najkorzystniejszej oferty  

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
1) który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz 
2) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w 

niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o 
podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru oraz 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, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 
ust. 8 ustawy również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez wykonawcę uznano za niewystarczające, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie 
internetowej. 

15.4. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a 
ustawy. 

2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o 
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszcza 
informacje, na stronie internetowej. 
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3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert  
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się  
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszcza  
informacje, na stronie internetowej. 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 
na warunkach określonych w projekcie umowy będącym załącznikiem do niniejszej  
SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy, 
b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartej w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144. 
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż: 
1) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w niniejszej SIWZ, 
2) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, 
3) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli: 
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, 
b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie 
jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze; 

4. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych 
kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 
ustawy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy. 
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17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną 

na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest 
jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK. 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
 W następujących przypadkach:  
1. Zmiana terminu realizacji umowy: 

1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 
najkorzystniejszej oferty, 

2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację 

zamówienia w zakładanym terminie, 
4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót związanych z układaniem 
kostki i nawierzchni bitumicznych, a także z wykonywaniem robót ziemnych i prac 
związanych z układaniem kabli. 

5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej. Pod pojęciem siły 
wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których 
wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, 
trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia 
lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan 
wyjątkowe, zamieszki, niezwykłe i nieprzewidziane okoliczności niezależne od 
strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 
staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, stany epidemii i 
kwarantanny uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 
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6) jeżeli wystąpią  znacząco odmienne  od przyjętych w dokumentacji przetargowej 
warunki  geologiczne  (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające  
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

7) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej 
warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub 
niezinwentaryzowane obiekty budowlane  itp. uniemożliwiające terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 

8) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn 
nie wynikających z winy Wykonawcy, 

9) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, 
konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego, 

10) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia 
robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 
podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

11) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami 
infrastruktury, 

12) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, 
w szczególności dotyczących: 
 przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji , zezwoleń itp., 
 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 
 wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o 

którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1333 z późn. zmianami), 

 konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 
organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu umowy, 

 konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub 
zawodowych nie  artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy. 

13) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy 
państwa obowiązku realizacji świadczeń, 

14) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, 
wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących 
obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również 
wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do 
Wykonawcy. 

Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w ppkt 13) 
– 14) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie 
powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym 
opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W terminie trzech 
(3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu 
pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas 
trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia. 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
2. Zmiana sposobu wykonania umowy: 

1) zmiany technologiczne  wywołane w szczególności: 
 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

 pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 koniecznością zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 
przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

 wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej 
warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych , 

 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

 koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w 
dokumentacji przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie 
wykonania przedmiotu umowy, 

 konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów 
użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym 
wynagrodzeniu Wykonawcy), 

 konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności 
urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania 
obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 

2) zmiany zakresu: 
 konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w 

ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania 
przedmiotu umowy, 

 rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania 
robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie 
do zaniechanego zakresu robót, 

3) zmiany osób i podmiotów: 
 konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o 
których mowa w prawie budowlanym  (na pisemny i uzasadniony wniosek 
Wykonawcy), 

 konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy 
albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 
zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z 
oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z 
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jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z 
realizowanej umowy), 

4) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy: 
 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez 

zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub 
zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach 
przedmiotu umowy, 

 zmiana zasad dokonywania odbiorów  robót budowlanych jeżeli nie  zmniejszy 
to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które 
obciążałyby Zamawiającego, 

 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie 
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym 
zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiany terminów i warunków płatności: 
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych 

przez Wykonawcę, 
3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. 
4. Pozostałe zmiany: 

1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót 
zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do 
zaniechanego zakresu robót, 

2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie 
podatku , 

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i 
ofertą, 

4) konieczność zmiany i modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na 
wniosek Zamawiającego, instytucji finansującej lub w okolicznościach, za które 
Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 

5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-
prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w 
trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 

6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
umowie,  

7) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
ustawy. 
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19.1. Odwołanie 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. 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 i 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. 

3. 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 
postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagani dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia: 
1) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w niniejszej SIWZ, 
2) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. 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. 

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę 
Odwoławczą. 

11. 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 zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa wyżej 
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
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19.2. Skarga do sądu  

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

20. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty wraz z załącznikami. 
2. Projekt umowy. 
3. Oświadczenie – grupa kapitałowa. 
4. Przedmiar robót. 
5. Projekt budowlany. 
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB). 
7. Pozwolenie na budowę. 

 


