
 

 

        Nr sprawy: ZP.271.2.14.2020 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

(WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ) 

 

1.1 ZAMAWIAJĄCY:  

Nazwa: Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 

REGON: 013269290 

IDENTYFIKATOR GMINY: 1421042 

NIP GMINY: 534-24-80-595 

e-mail: sekretariat@michalowice.pl 

www.bip.michalowice.pl 

www.michalowice.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 9.00-18.00, wtorek 8.00-17.00, środa – czwartek 8.00-16.00, 

piątek 8.00-14.00  

 

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, działająca na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu pozostałych 

Zamawiających: Miasta Pruszkowa oraz  Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zaprasza do udziału  

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie 

rzeki Raszynki – etap IIIb i IV”. 

 

1.2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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

nieograniczonego na robotę budowlaną, której wartość nie jest większa niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

• Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy. 

2) Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); 

• Rozporządzenie 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) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  

z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1993); 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 1166). 

3) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

• Biuletyn Zamówień Publicznych – nr BZP: 530020-N-2020 z dnia 2020-04-08 r. 

• Strona internetowa zamawiającego – www.bip.michalowice.pl     

• Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy rowu U-1 – etap IIIb (budowa kolektora od 

granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w 

Ursusie), etap IV (przebudowa rowu na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie), 

w podziale na następujące części zamówienia: 

 

Część I zamówienia: 

mailto:sekretariat@michalowice.pl
http://www.michalowice.pl/
http://www.bip.michalowice.pl/
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- etap IIIb: wykonanie m.in. 366 m rurociągu z rur GRP DN1600, 30 m rurociągu z rur GRP DN200, 

27 m przepustów z rur PP SN8 DN 400, 36 m przepustów z rur PP SN8 DN500, 7 szt. studni 

zintegrowanych GRP DN1200, 1 szt. studni żelbetowych DN1200, 2 szt. studni żelbetowych DN1500, 

2 szt. wpustów deszczowych DN500 z osadnikiem bez syfonu, instalacja 1 szt. separatora 

koalescencyjnego, wykonanie 1 szt. komory żelbetowej, 290 m2 umocnienia skarp i dna rowów 

płytami bet. chodnikowymi 50x50x7 cm, 698 m2 umocnienia skarp i dna rowów płytami bet. typu 

EKO 60x40x8 cm, 873 m2 darniowania skarp, 1.218 m2 plantowania, humusowania i obsiewu 

poboczy, 

 

Cześć II zamówienia:  

- etap IV: wykonanie m.in. 2 szt. przepustów ramowych 1,5 x 1,5 m o łącznej długości 12 m, 698 m2 

umocnień z płyt betonowych typu KRATA 90x60x10 cm, 150 m2 umocnień z płyt betonowych typu 

JOMB 100x75x12,5 cm, 330 m2 darniowania, 19 szt. materacy siatkowych, 838 m2 plantowania, 

humusowania i obsiewu terenu, przebudowa 24 m sieci cieplnej DN219.1/315. 

 

2.2. Dotyczy wszystkich części zamówienia - klauzula społeczna o której mowa w art. 29 ust. 3a 

Pzp  

 

1) Stosownie do postanowień art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których  wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). 

 

2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia to czynności ogólnobudowlane oraz czynności operatora koparki i kierowcy 

samochodu ciężarowego, których zakres określono w pkt. 2.1 SIWZ. 

 

3) Pod pojęciem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy rozumieć nowo 

zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy. 

Wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie  

w jakim będą wykonywać osobiście powyższe czynności. 

 

4) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie 

wykonania realizacji zamówienia.  

 

5) Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup 

pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może 

stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy 

następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia  

 

6) Wykonawca na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób,  

o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas 

pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były 

wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia;  

 

7) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży oświadczenie, że warunek dotyczący stanu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników operacyjnych przy realizacji 

zamówienia jest w pełni przestrzegany.  

 

8) W sytuacji, gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to 

Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby;  

 

9) Składając ofertę Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób przy realizacji 

zamówienia w ramach danej części, zawarte w formularzu oferty, natomiast dokumentację 

potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić na etapie realizacji 

zamówienia na każde żądanie Zamawiającego. 

 



 

 

Strona 4 z 30 

 

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez 

Wykonawcę wymogów dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w miejscu 

wykonywania świadczenia objętego nin. postępowaniem. 

 

11) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją 

zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości zamówienia brutto. 

 

12) W ramach uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na 

podstawie art. 143e ustawy Pzp jest on uprawniony do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

3) innych dokumentów  

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

 

UWAGA! – Dotyczy wszystkich części zamówienia 

1) Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien 

zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice.  

2) Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku 

towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy 

wyraz: „lub równoważne”. 

3) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej 

jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia.  

W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego 

przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki 

sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić 

równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. 

2.3 Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: 

• STWiORB: załącznik nr A 

• dokumentacji projektowej: załącznik nr B 

 

2.4.  Wykonawca zobowiązany jest: 

a)  zapewnić bezpieczną organizację prac, 

b)  zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób 

postronnych przez całą dobę, 

c)  bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione 

przez Zamawiającego, 

d)  zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi 

zmianami w organizacji ruchu, 

e)  nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również 

inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć 

sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić  

w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty 

urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań,  wyłączeń sieci  

i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty 

ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu 

budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, 

g)  wykonać na swój koszt schematy lub  rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne 

dla wykonania robót lub ich części, 

h)  materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi 
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określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze 

zm.). 

 

2.5     Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część 

SIWZ. 

2.6 Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący 

podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, 

dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej 

www.bip.michalowice.pl 

 

2.7. OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):  

 

Główny przedmiot: 45.23.21.30-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej; 

 45.24.00.00-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. 

 

3. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH  

3.1 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3.2 Zamawiający zastrzega iż podwykonawcą nie może być podmiot (osoba fizyczna/osoba prawana), 

z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego 

albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które dany 

podmiot ponosi odpowiedzialność. 

3.3 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe  

i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów  

o podwykonawstwo. 

3.4 Zamawiający nie stawia żądania określonego w art. 25a ust. 5 ustawy Pzp, aby Wykonawca, 

który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił 

informację o Podwykonawcach w oświadczeniu.  

3.5 Zamawiający NIE żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych  

w pkt. 11.2.3 niniejszej SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3.6 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w arftr. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzieolnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3.7 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, usługi lub roboty budowlane, 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wyłonionym przez Zamawiającego 

wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 

3.8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji nin. zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu takiej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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3.9 Zamawiający zgłosi odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do przedstawionego odpowiednio 

projektu umowy lub umowy z podwykonawcą, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa 

oraz jej zmiany:  

1)  będą przewidywały możliwy do realizacji zakres robót, niezgodny z postanowieniami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nin. postępowaniu, 

2)  będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy dostawy, usługi lub robót; 

3) będą przewidywały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy, 

niezgodne z niniejszą umową; 

4)  nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach 

odpowiednich do tych które określono we wzorze umowy dot. nin. postępowania 

5)  nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy z podwykonawcą; 

6)  nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego 

od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy; 

7)  nie będą zawierały postanowień, o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy  

z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie będzie 

przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia 

należnego Wykonawcy od Zamawiającego; 

8)  będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej 

treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich 

zawieszenie przez podwykonawcę. 

3.10 Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

zawartej z wykonawcą umowie o zamówienie publiczne, uważa się że Zamawiający akceptuje 

projekt takiej umowy.  

3.11 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3.12 Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, które przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

zawartej z wykonawcą umowie o zamówienie publiczne, uważa się że Zamawiający akceptuje 

przedłożoną umowę o podwykonawstwo. 

3.13 Umowa z podwykonawcami, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ppkt. 3.8 musi 

zawierać min.: 

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

b) kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty,  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 

d) warunki płatności, 

e) zasady fakturowania i rozliczenia, 

f) kary umowne, 

g) warunki gwarancji i rękojmi. 

3.14 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

3.15 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000,00 zł., w terminie 7 dni od 

jej zawarcia. 
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3.16 Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

3.17 W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje 

się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3.18 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę. 

3.19 Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt. 3.17 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3.20 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

3.21 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie  

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

3.22 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

3.23 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

3.24 Kwestie dotyczące podwykonawstwa szczegółowo reguluje §6 wzoru umowy (zał. nr 4 do 

SIWZ). 

 

4. W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ZAMAWIAJĄCY:  

1. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na następujące dwie części 

zamówienia:  

• część I zamówienia: etap IIIb; 

• część II zamówienia: etap IV 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 2 

2. nie dopuszcza ofert wariantowych, 

3. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

4. nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 

5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

6. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, 

7. nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 

8. nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut, 

9. informuje, że zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, 
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10. przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu 

technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy, 

11. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia – nie dotyczy. 

12. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa a art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (tzw. procedury odwróconej), czyli w myśl niniejszego przepisu Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postepowaniu. 

 

5. OPZ: ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 PZP  

5.1  Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

5.2  Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami uzupełniającymi może dotyczyć robót  

z branży:  sanitarnej (w zakresie rurociągów, wpustów, studni), drogowej (w zakresie 

podbudowy i nawierzchni, umocnień dna i skarp rowów). 

5.3 Zamówienia, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ zostaną udzielone po negocjacjach, na 

podstawie odrębnej umowy. Przed przystąpieniem do negocjacji Zamawiający będzie wymagał 

przedstawienia przez Wykonawcę kosztorysu, sporządzonego zgodnie z przedmiarem uprzednio 

przekazanym przez Zamawiającego.  

5.4 Wykonawca odniesieniu do zamówień o których mowa w pkt. 5.1 zobowiązany jest zastosować 

stawki jednostkowe nie wyższe niż wynikające z kosztorysu o którym mowa w pkt. 17.11 nin. 

SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia wyższych stawek jednostkowych 

jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione, w szczególności zmianą warunków rynkowych. 

5.5 Termin wykonania zamówienia o którym mowa w pkt. 5.1 będzie przedmiotem negocjacji  

z Wykonawcą. Odpowiednie zastosowanie znajdą również postanowienia umowy w sprawie 

nin. zamówienia (zob. zał. nr 4 do SIWZ), w szczególności dotyczące zabezpieczenia 

należytego wykonania zamówienia, podwykonawców, warunków płatności, odpowiedzialności 

cywilnoprawnej Zamawiającego i Wykonawcy, warunków odstąpienia od umowy, warunków 

gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad i ich usunięcie  

w okresie gwarancji i rękojmi, postanowienia dotyczące odbioru końcowego. 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –  wymagany – do 30 września 2020 r. 

 

6.1 Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu  

          Zamówienia. 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  

A WYKONAWCAMI 

 

7.1 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane 

przez strony pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz  

z 2018 r. poz. 650) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy (forma dokumentów, 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i innych informacji została określona w pkt. 11.8 SIWZ). 

7.2 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.3 Wykonawca, dla dotrzymania wyznaczonego terminu uzupełnienia / złożenia oświadczeń lub 

dokumentów (wymaganych w formie pisemną) może przesłać kopie (np. skany) ww. oświadczeń 
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lub dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z infonnacją o sposobie 

przekazania /wysłania ich oryginału(ów). 

7.4 W wypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie – korespondencja będzie 

kierowana na adres korespondencyjny (e-mail) lidera Konsorcjum bądź pełnomocnika, ze skutkiem 

doręczenia dla wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

7.5 W korespondencji wykonawca winien posługiwać się znakiem postępowania ZP. 

 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW  

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie zamówienia są:  

• w zakresie merytorycznym: Przemysław Walczuk 

• w zakresie formalno – prawnym: Tomasz Łoziński 

 

Korespondencję kierować na adres siedziby Zamawiającego, 

e-mail: sekretariat@michalowice.pl  

 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.   

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

Dla I części zamówienia: 

-   posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2,5 mln zł 

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2,5 mln zł. 

Dla II części zamówienia:  

-   posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 0,4 mln zł 

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 0,4 mln zł. 

W przypadku ubiegania się tego samego wykonawcy o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż 

jednej części, Wykonawca obowiązany jest wykazać się sytuacją ekonomiczną i finansową dla każdej 

części oddzielnie.  

 

b) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

Dla I części zamówienia: 

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę polegającą na 

budowie kanału z rur GRP o długości min. 300 mb.  

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

2) skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, 

posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

publicznego, tj. minimum: 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania 

mailto:sekretariat@michalowice.pl
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

Uwaga! W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w ramach tzw. konsorcjum – 

ww. doświadczenie musi posiadać jeden z Wykonawców samodzielnie. 

Dla II części zamówienia:  

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę w zakresie 

budowy lub przebudowy obiektów inżynierii wodnej, np.: rowów, kanałów, regulacji rzek,  

o wartości min. 0,3 mln zł brutto.  

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

2) skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, 

posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

publicznego, tj. minimum: 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń . 

 

Uwaga! W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w ramach tzw. konsorcjum – 

ww. doświadczenie musi posiadać jeden z Wykonawców samodzielnie. 

 

W przypadku ubiegania się tego samego wykonawcy o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż 

jednej części, Wykonawca obowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu robót dla 

każdej części oddzielnie i złożyć odrębne wykazy robót na każdą część.  

 

W przypadku ubiegania się tego samego wykonawcy o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż 

jednej części – Wykonawca obowiązany jest wskazać dla każdej z części oddzielny wykaz osób  

i złożyć wykaz osób na każdą część.  

 

Informacje dodatkowe:  

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez 

osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza 

posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.Zamawiający będzie 

sprawdzał uprawnienia przez pryzmat przedmiotu zamówienia. 
 

9.2 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. 

9.3    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1 pkt. 

2) lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

prawnych 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.  
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3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji 

zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

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

 

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 1 PKT.12-23 ORAZ UST. 5 USTAWY – dotyczy 

wszystkich części zamówienia 

10.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku niespełnienia warunków 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10.2  Zamawiający przewiduje również dodatkowo możliwość wykluczenie wykonawcy w sytuacja 

określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4, 8 tj. wykonawcy: 

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 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

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

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);  

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

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

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

3) 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 art. 24 ust. 1 pkt 15, 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. 

 

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA – dotyczy wszystkich części zamówienia 

 

11.1 DO OFERTY KAŻDY WYKONAWCA MUSI DOŁĄCZYĆ AKTUALNE NA DZIEŃ 

SKŁADANIA OFERT OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE WSKAZANYM W ZAŁĄCZNIKU 

NR 2 i 3 DO SIWZ.  

1) Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 2 i 3 do SIWZ będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

2)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia  

o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  

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

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 

3)  Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku  

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

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

w oświadczeniach o którym w pkt 11.1., dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 

11.2 ZAMAWIAJĄCY PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA, WEZWIE WYKONAWCĘ 

KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA  

W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI TERMINIE, WSKAZANYCH 

PONIŻEJ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
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PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, AKTUALNYCH NA DZIEŃ 

ICH ZŁOŻENIA: 

11.2.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących 

dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego): 

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego. 

W przypadku polisy OC, Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentu dowodów opłacenia 

wymagalnych składek, zgodnie z przewidzianym w warunkach polisy schematem płatności. 

Uwaga! 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza  spełnianie opisanego warunku. 

11.2.2 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 

dokumentów (dokumenty składana na wezwanie Zamawiającego): 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane; według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; 

2) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone; 

Uwaga! 

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

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

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami; według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; 

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez 

osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza 

posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. 

Kwalifikacje zawodowe osoby, o których mowa powyżej obywatela państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej 

obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych 

państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a 

ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający 

kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 
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odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanego „świadczeniem usług trans granicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji 

zawodowych. 

 

11.2.3 W celu potwierdzenia BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA wykonawcy z udziału 

w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane na 

wezwanie zamawiającego): 

1) odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) usunięto 

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ; 

4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1785), według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. 

 

11.3 WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU POWOŁYWANIA SIĘ NA ZASOBY 

INNYCH PODMIOTÓW. 

1) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. zobowiązany jest 

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. 

2)  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

żąda, aby przedstawiony mu dokument (lub dokumenty) określał w szczególności: 

a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

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

udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

oznacza, że podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane, których 

wskazane zdolności dotyczą; 

3)       Dokument (lub dokumenty) o których mowa wyżej, należy złożyć z ofertą.  

4) 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. 

5) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów określonych w pkt. 11.2.3. 
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11.4. OFERTA WSPÓLNA KONSORCJUM 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców  

(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać 

będzie następujące wymagania:  

a)  Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

b)  Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:  

• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;  

• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;  

• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

c)  Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

Wykonawców.  

d)  W odniesieniu do warunków określonych w 9.1 pkt 2 lit b SIWZ wymagania te muszą 

być spełnione wspólnie przez Wykonawców z zastrzeżeniem, że: - spełnienie warunku 

określonego w w 9.1 pkt 2 lit b ppkt 1 dla każdej części zamówienia, może wykazać ten 

wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane i posiada wymagane 

doświadczenie samodzielnie.  

e)  Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na 

załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców 

Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie 

nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających 

ofertę wspólną.  

f)  Oświadczenia, dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej 

składa indywidualnie (odrębnie).  

g)  Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą 

lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu 

Wykonawcy).  

h)  Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie  

z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.  

3) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może 

zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

11.5 SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO 

WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych  

według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ .Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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    Forma składanego dokumentu zgodnie z postanowieniami pkt. 11.8. 

2) Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału oświadczenia ws. grupy kapitałowej pocztą. 

Oświadczenie zostanie uznane za skutecznie złożone, jeśli jego skan z widocznym podpisem 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy wpłynie na adres 

mailowy Zamawiającego: sekretariat@michalowice.pl w przepisanym terminie, a oryginał 

oświadczenia dotrze do Zamawiającego drogą pocztową niezwłocznie.  

3) Złożenie oświadczenia nie będzie wymagane o ile w postępowaniu złożona została tylko jedna 

oferta.  

 

11.6 INFORMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

Nie dotyczy. 

 

11.7 JEŻELI WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.2.3: 

ppkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

2)  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

w ppkt 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 przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

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

11.8 POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZACE DOKUMENTÓW 

1) Wymagane dokumenty żądane są zgodnie z uprawnieniem wynikającym z treści 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 wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 

2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 1993). 

2) Oferta oraz oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

(art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1986).  

3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

mailto:sekretariat@michalowice.pl
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w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale (forma 

pisemna) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

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

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem (zob. §2 

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz.U. 2018 poz. 1993).  

5) 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.  

 

12.    WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ – dotyczy wszystkich części zamówienia 

12.1 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną na adres zamawiającego. 

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

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

specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania,  

o którym mowa w pkt. 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

mowa w pkt. 12.2. 

12.5 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ. 

12.6 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa 

w art. 38 ust.3 ustawy.  

12.7 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres zamawiającego, podany w specyfikacji. 

12.8 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

12.9 Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

12.10 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a 

ustawy stosuje się odpowiednio. 

 

13.  WADIUM – dotyczy wszystkich części zamówienia  

13.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie Zamawiający żąda od 

wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 

• dla części I zamówienia - 50.000 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),  

• dla części II zamówienia – 10.000 zł  (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 
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13.2   Wadium musi obejmować okres związania ofertą 

13.3 Wadium może być wnoszone 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. 6 b ust. 5 pkt 2 

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

  Przedsiębiorczości.  

13.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego:  

Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

Bank Spółdzielczy w Raszynie 

NR KONTA: 86 8004 0002 2007 0009 0623 0002 

z dopiskiem: wadium na:  

Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – 

etap IIIb, IV 

część: ________ zamówienia pn. __________________ 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem.  

13.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczenia na poczet wadium jakichkolwiek 

środków finansowych znajdujących się na koncie Zamawiającego z innych tytułów. 

Wszelkie wnioski lub oświadczenia wykonawcy w tym zakresie zostaną uznane za 

bezskuteczne. 

13.6 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach niż pieniądz 

należy złożyć w oryginale wraz z ofertą  

13.7 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,  

o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę rowu U-1 wraz  

z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb, IV” oznaczenie 

sprawy: ZP.271.2.14.2020 Dot. części nr ……. (wpisać część, na którą wykonawca składa 

ofertę). 

13.8 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny 

być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie  

z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

3. kwotę gwarancji/poręczenia, 

4. termin ważności gwarancji/poręczenia, 

5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  

• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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• w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w  

art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

/dopuszcza się równoważną treść zobowiązania/ 

13.9 Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

13.10 Zwrot wadium  

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

zamówień publicznych. 

13.11 Utrata wadium 

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

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

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

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

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

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

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

13.12 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

 

14 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – dotyczy wszystkich części zamówienia 

14.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

14.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 

treści pod rygorem nieważności. Dokumenty w języku obcym winny być składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

14.3 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia i formularz oferty należy złożyć  

w formie oryginału. 

14.4 Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

14.5 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14.6 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie 

wymagane dokumenty i oświadczenia. 
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14.7 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem  

z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną;  

w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

14.8 Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego 

imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić 

odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

14.9 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby 

upoważnionej. 

14.10 Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi wykonawca. 

14.11 Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym. 

14.12 Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, 

które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r., poz.419). Wykonawca musi przy tym wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy 

podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, 

ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14.13 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

14.14 Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu 

poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu. 

14.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty 

tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana 

oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. 

Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

14.16 Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez 

złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE”. Koperta taka 

zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

14.17 WYKONAWCA powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie.   

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice,  

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

„Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 

– etap IIIb, IV” 

 

Część: ____________ zamówienia 
(wpisać część lub części zamówienia na które wykonawca składa ofertę) 

ZNAK SPRAWY: ZP.271.2.14.2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  24 kwietnia  2020 godz. 10.15   
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14.18 Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą  

i adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy. Ma to zapewnić możliwość zwrotu 

oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po 

terminie. 

14.19 Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, 

jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, wykonawca 

składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające. 

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

15.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.3 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

15.4 Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie powoduje 

utraty wadium. 

15.5 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

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

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

16. ZAWARTOŚĆ OFERT MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć  

w ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

1) formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SIWZ), 

Jeśli wykonawca składa ofertę więcej niż na jedną część zamówienia – dla każdej  

z części Zamawiający wymaga złożenia odrębnego formularza ofertowego. 

2) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium (załącznik Wykonawcy), 

3) oświadczenie określone w pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 oraz  

art. 24. ust. 5 pkt. 1, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień 

publicznych oraz spełnienia warunków udziału (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), 

Jeśli wykonawca składa ofertę więcej niż na jedną część zamówienia – dla każdej  

z części Zamawiający wymaga złożenia odrębnego kompletu oświadczeń. 

4) zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, 

załącznik Wykonawcy).   

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy 

dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy. 

7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać  

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 

2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz 

z ofertą; 

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 16.1.5 i 16.1.6 powinno być przedstawione  

w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność  

z oryginałem kopii. 

16.2 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 

Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze. 

16.3 Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 

oznakowana została oferta. 

16.4 Termin składania ofert upływa dnia   24 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 

16.5 Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby 

zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie. 

16.6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,  

w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 

Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216. 

16.7 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

16.9 Po otwarciu oferty zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i  warunków płatności zawartych w ofercie. 

16.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY – dotyczy wszystkich części zamówienia  

17.1 Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną za wykonanie 

zamówienia. 

17.2 W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty: 

• bez podatku VAT,  

• podatek VAT, 

• łącznie z podatkiem VAT  

17.3 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie 

uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Jeżeli 

złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

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

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

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

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

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

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

17.4 Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego 

grosza i określić wartość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie jego realizacji, zgodnie 

z ustalonym w umowie terminem.  
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17.5 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

realizować zamówienia, w tym koszt wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń. Nie 

przewiduje się żadnej refakturyzacji. 

17.6 Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z terenem przyszłej 

budowy. W wycenie należy uwzględnić koszty składowania i utylizacji ziemi z wykopów. 

Wszelkie podane w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz wskazanie 

producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń podane w w/w dokumentacji są 

przykładowe i służą określeniu standardów technicznych inwestycji, w celu zapewnienia 

obiektywnych warunków porównania ofert. Cena oferty musi uwzględniać standardy, jakość  

i walory użytkowe materiału i urządzenia nie niższe niż zaproponowane w dokumentacji 

projektowej. Zamawiający podkreśla, że przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić podatek 

VAT oraz bezwzględnie wszystkie koszty związane z ich realizacją zgodnie z projektem, 

współczesną wiedzą techniczną, instrukcjami i wymaganiami producentów, Polskimi Normami 

oraz najwyższą, jakością robót. 

17.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą złotych polskich. 

17.8 Zaoferowana cena ofertowa będzie ceną ryczałtową. 

17.9 Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia na podstawie projektu, branżowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informacji z SIWZ oraz własnej 

kalkulacji. 

17.10 Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót budowlanych są jedynie materiałem 

pomocniczym dla wykonawców i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny ofertowej. 

UWAGA! 

Przedmiary robót nie stanowią o zakresie przedmiotu zamówienia a są jedynie uzupełniającym 

źródłem informacji, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do określenia 

ceny oferty.  

W wypadku ewentualnych rozbieżności, jako nadrzędne należy przyjmować informacje zawarte 

w projekcie, w drugiej kolejności w specyfikacji, a w trzeciej kolejności w przedmiarze robót.  

17.11 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, kosztorysu ofertowego 

uproszczonego, obliczonego wg ww. zasad w oparciu o który dokonal kalkulacji ceny 

ofertowej. Ww. kosztorys musi dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, a suma jego 

pozycji musi odpowiadać cenie ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę. 

17.12 Celem złożenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji ceny i zgodności zakresu 

robót z dokumentacją techniczną co do technologii ich wykonania. W oparciu o złożony 

kosztorys ofertowy rozliczane będą ewentualne roboty zamienne i dodatkowe. 

17.13 Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez zamawiającego, jako podstawa ustalenia 

zaangażowania prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 

145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17.14 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od 

zastosowania rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie 

odrzucona. 

17.15 Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto wyliczona przez Wykonawcę. 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT – dotyczy wszystkich części zamówienia 

 

18.1 Zamawiający oceniając oferty może zastosować tzw. „procedurę odwróconą”, określoną  

w art. 24 aa ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie określonego niżej 

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

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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18.2 W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 

kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą: 

 

cena      – waga kryterium 60 % 

okres gwarancji  – waga kryterium 40 % 

 

Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt 

 

Kryterium cena  

Sposób oceny ofert w kryterium cena brutto zamówienia. Ofertom zostaną przyznane punkty za 

kryterium proporcjonalnie, wg wzoru: 

 

PC = CN/CR x 60 pkt. 

 

PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia 

CN – najniższa oferowana cena brutto zamówienia 

CR  – cena badanej oferty 

 

Kryterium okres gwarancji 

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji 

 

Wykonawca w kryterium okres gwarancji może uzyskać następującą punktację:  

0 pkt – udzielenie minimalnego okresu gwarancji przez Wykonawcę – 3 lata 

50 pkt  - udzielenie minimalnego okresu gwarancji przez Wykonawcę – 4 lata 

100 pkt - udzielenie minimalnego okresu gwarancji przez Wykonawcę – 5 lat lub więcej 

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 3 lata oferta podlega 

odrzuceniu. 

Nieokreślenie okresu gwarancji w formularzu jest równoznaczne z zaoferowaniem 3 letniego 

okresu gwarancji i w konsekwencji spowoduje, iż wykonawca w przedmiotowym kryterium 

otrzyma 0 pkt. 

Oferty w kryterium G (okres gwarancji) będą oceniane na podstawie uzyskanej punktacji zgodnie  

z powyższym zestawieniem oraz znaczenia (wagi) danego kryterium  

Przyznana punktacja za okres gwarancji x 0,40 (waga) = liczba punktów dla danej oferty w kryterium 

okres gwarancji.  

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

18.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie punktów. 

  

18.4 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać oferty najkorzystniejszej  

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia talki sam bilans ceny lub kosztu i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub 

najniższym kosztem, a 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.Jeżeli te oferty również mają taką samą cenę, 

postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5. 

 

18.5 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 

19. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY – dotyczy każdej części zamówienia 

odrębnie 
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19.1 Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądać od WYKONAWCY, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej  

w ofercie – brutto. 

19.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w: 

1) Pieniądzu 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

3) Gwarancjach bankowych 

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych 

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

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

19.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zabezpieczenie musi być wniesione przed 

podpisaniem umowy. 

19.4 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

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

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji nakowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy.  

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

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

19.6 W trakcie realizacji umowy za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. 

19.7 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane – po końcowym odbiorze robót. 

b) pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

20. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dotyczy wszystkich części zamówienia   

20.1 Jeżeli Wykonawca nie złożył, oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 niniejszej SIWZ,  

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

20.2 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

20.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

20.4 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

20.5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem pkt. 20.4 c; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

f)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w pkt. 20.4 c; 

h) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

i)  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium 

j)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

21 WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA – dotyczy wszystkich części 

zamówienia 

21.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

3)  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe  

o takiej samej cenie; 

4)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

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

przewidzieć; 

5)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

21.2 W przypadku, o którym mowa w pkt.21.1 ppkt 2, jeżeli złożono ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną 

dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

21.3 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
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ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

 

22.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

22.1 (usunięto) 

22.2 (usunięto) 

22.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie 

przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie 

przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 

22.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 22.3 SIWZ, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono 

tylko jedną ofertę, albo 

2) w postepowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione a art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia 

Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

22.5 Wykonawca, którego oferta została wybrana najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

22.6 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 ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

22.7 Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców 

występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców 

za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej 

odpowiedzialności wykonawców wobec zamawiającego. 

22.8 Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy 

załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik 

nr 4 specyfikacji. 

22.9 Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym miedzy stronami. 

23 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ – dotyczy wszystkich części 

zamówienia 

23.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

23.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 
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23.3 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.  

23.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego.  

4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

23.5 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.  

23.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej  

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

23.7 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

23.8 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. 

23.9 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. Na czynności te, nie przysługuje odwołanie. 

23.10 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

23.11 Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

23.12 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23.10 i 23.11 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. 

23.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

23.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

23.15 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

23.16 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
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rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

23.17 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron.  

23.18 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 

opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie  

o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 

postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

23.19 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w pkt 23.20, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego.  

23.20 Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 23.12 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem 

Izby lub sądu albo na podstawie pkt 23.19 i 23.20. 

23.21 Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się  

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.  

23.22 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych  

w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, 

powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

23.27 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych, 

2) uiszczono wpis. 

23.28 Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 

23.29 Szczegółowe informacje nt. postepowań odwoławczych zamieszczone zostały na stronie KIO 

(https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze).. 

24. WZÓR UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY – dotyczy wszystkich części 

zamówienia  

 

24.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie nin. zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji. 

24.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

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

okolicznościach tj.: 

1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

2) w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie  

z art. 149 ustawy; 

3) w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone 

wynagrodzenie; 

https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
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4) z powodu konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych 

dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), 

5) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

6) wypadku aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów; 

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

8) z powodu wystąpienia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, 

9) z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji, 

10) w wypadku zmiany terminu realizacji zamówienia o przez jego przedłużenie ze względu 

na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku 

przygotowania/przekazania miejsca realizacji zamówienia, oraz inne niezawinione przez 

Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą np. pożar, zalanie itp.; 

11) z powodu przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej 

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

12) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

13) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez 

niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

14) z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika  

z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania 

robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę), 

15) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania 

przez Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 

postanowieniami SIWZ,  

16) z powodu wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawstwa,  

17) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego 

nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na 

skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach, 

18) z powodu wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można 

było wcześniej przewidzieć, 

19) z powodu zmian przepisów prawa związanych z realizacją zamówienia (VAT, przepisy 

branżowe związane z przedmiotem zamówienia); 

20) z powodu zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej 

umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym; 

21) zmiany wynagrodzenia w wyniku: 

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów przygotowanych 

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 
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- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę. 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 

podstawie cen publikowanych przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii 

rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę  

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane 

w oparciu o następujące założenia: 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie 

podpisania umowy. 

-  w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 

podstawie cen publikowanych przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

c) odstąpienia od części umowy. 

24.3 Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

1)  zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów  dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

2)  zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie lub umowie ramowej. 

3)  łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

24.4. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu do umowy. 


