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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z  o. o.  

ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin 

tel. 23-661-81-20 

e-mail: biurogzk@sochocin.pl 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej części „Ustawą”, „Pzp” 

lub „ustawą Pzp”,  w trybie przetargu nieograniczonego stosowanie do art. 39 i nast. Ustawy w związku z art. 132  

i art. 134 Ustawy. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

 

Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu 

pt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin, nr POIS.02.03.00-00-0106/17-00  w ramach 

działania 2.3 „Gosodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.   
 

III.   Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  

 

Podstawowy zakres robót: 

1) Etap IIb – ul. Wolności, Pułaskiego i Żeromskiego: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1688,5 m w tym:  

a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 1270 m 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 418,5 m 

c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 40 szt. 

d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 33 szt. 

2) Etap IIb pozostałe ulice: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2 670,5 m w tym: 

a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 1624 m 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 1046,5 m 

c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 60 szt. 

d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 69 szt. 

3) Etap III: Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2666 m w tym: 

a) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm dł. 2108 m 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm dł. 558 m 

c) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr 1200 mm: 48 szt. 

d) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr 315 mm: 51 szt. 

W zakres zamówienia wchodzą wszystkie niezbędne roboty towarzyszące związane z obsługa budowy, 

zabezpieczeniem placu budowy oraz pełna obsługa geodezyjna i geologiczna w zakresie zgodnym z 

obowiązującymi przepisami, tyczenie robót wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyżowań z inną infrastrukturą, 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez PODGiK (min. 2 oryginalne 

komplety map), zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej, itp. Wykonanie kompletnej dokumentacji 

zrealizowanych robót, zawierającej m.in. rysunki powykonawcze z opisanym zakresem rzeczowym robót z 

naniesionymi zmianami w stosunku do projektu, inwentaryzacją geodezyjną, atestami na wbudowane materiały, 

wypełnionym dziennikiem budowy. 

 

2. Szczegółowy zakres i opis robót do wykonania przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ 

dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania robót, na podstawie tej dokumentacji należy 

sporządzić wycenę robót i złożyć ofertę cenową. 
3. UWAGA: Finansowanie zadania będzie odbywało się ze środków dotacji i pożyczki NFOŚiGW wypłacanej 

kwartalnie. W związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w terminie 14 dni od 

podpisania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w oparciu o harmonogram 

finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.  

mailto:biurogzk@sochocin.pl
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4. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót: 
1) W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji 

projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba że 

Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem. 

2) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy  

na koszt Wykonawcy. 

3) Wykonawca  ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi  

i sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem  

dla osób postronnych. 

4) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania – 

dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie Inspektora nadzoru. 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia 

przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub, które posiadają 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie  ustanowiono 

Polskiej Normy.  

6) Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 

7) Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie interesów osób 

trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z 

budową (materiały i sprzęt wykonawcy oraz mienie użytkownika). 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie dostępnych. 

9) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  Inspektor nadzoru. Wykonawca będzie miał obowiązek 

umożliwić Inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać  dokumenty i informacje związane z 

robotami. 

10) Wraz z dokumentacją odbiorową wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów 

powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów, certyfikatów 

wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych, braku sprzeciwu organów na 

użytkowanie obiektu. 

11) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiOR itp.) określono jakikolwiek 

materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość 

zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu  nie gorszych parametrów niż przewidziane w 

projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w 

niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie 

których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp, a nie jako nazwy konkretnych 

rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”  

12) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki: 

- Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.   

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia 

dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym, 

- Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu 

szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SIWZ. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ za pomocą 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy w SIWZ określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy 

producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych 
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materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie 

gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga 

uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje 

projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.  

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. – 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków, w szczególności budowa kanałów 

sanitarnych o średnicy 200 mm i 160 mm wraz ze studzienkami i wszystkimi niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi. 

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na 

roboty budowlane. 

13. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę 

oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1502 ze zm.). 

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: wykonywanie robót budowlanych oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako 

wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się 

określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności 

administracyjno-biurowych). 

2) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót o których mowa w pkt 1 

powyżej o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na 

podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502,  

z późn. zm.). 

3) wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczą wymogu 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, które następnie nie będą 

uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. 

4) 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 oraz 

czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.  

5) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest przedłożyć dowody zatrudnienia pracowników 

realizujących zamówienie w formie zanonimizowanych umów o pracę (umowy pozbawione danych 

osobowych pracowników) lub oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

6) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy miesiąc 

braku spełnienia obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę. 

7) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawców części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

15. Wykonawca może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt V.4 i V.5. 
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SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

Zamówienia. 

16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia.    
 

IV. Terminy wykonania zamówienia 
 

Zamówienie należy wykonać w terminach: 

1) Etap IIb ul. Wolności, ul. Pułaskiego i ul. Żeromskiego w terminie do 21.12.2108 roku. 

2) Etap IIb pozostałe ulice i Etap III w terminie od 3 stycznia 2019 do 20.12.2019 roku 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu 
 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym 

zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu  

w przedmiotowym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 

         - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy przewodu nie 

mniejszej niż Ø200mm o wartości min.: 2 000 000 zł brutto 

 

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. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 

V.1.2) lit. c) niniejszej SIWZ może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt V.1.2) lit. c) niniejszej SIWZ 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt V.4. niniejszej SIWZ 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, określające w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

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

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

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

6. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.  

 

 



 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) 

 

Strona 6 z 17 

 

 

VI.  Podstawy wykluczenia, w tym przesłanki, o których mowa wart. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
 

1. Z postępowania wyklucza się: 

1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia;  

1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a. którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 

270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm., zwanej 

dalej „ustawą Kodeks karny”) lub art. 46 bądź  art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176); 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy – Kodeks karny; 

c. skarbowe. 

1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp  

(z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 

ust. 4 Ustawy); 

1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności;  

1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  

w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

1.10.  Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 

437 i 544); 

1.11.  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o Zamówienia publiczne; 

1.12.  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.13.  Wykonawcę, 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 2015 r. poz. 978 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 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.); 

1.14.  Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał Zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 



 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) 

 

Strona 7 z 17 

 

1.15.  Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy 

Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

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

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

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.16.  Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

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

z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

1.17.  Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych; 

1.18.  Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 1.17; 

1.19.  Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

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

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych; 

1.20.  Wykonawcę, 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 ustawy Pzp, 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. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 1.2 i pkt 1.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została 

skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1.2, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1.4, pkt 1.17 – 1.19, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1.7 i pkt 1.9 lub pkt 1.14 i pkt 1.16, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 1.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony 

zakaz ubiegania się o Zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 1.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się  

o Zamówienia publiczne. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1.2 i pkt 1.3 oraz pkt 1.5 – 1.9 lub pkt 1.13 – 1.20 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowień zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie Zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

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

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. 

5. W przypadkach, o których mowa w pkt 1.8, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu 

Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

Zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania sposób zapewnienia 

konkurencji. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie Zamówienia. 
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VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia 
 

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 

VII.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 

ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału  

w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt VII.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych 

podmiotów oraz  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VII.1 

niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 z wyłączeniem lit. 

d, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu  w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

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

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 

4.5. 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; 

4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia; 

4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 

karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp; 

4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

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

o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 

Ustawy Pzp; 

4.9. oświadczenia 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

716). 

4.10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
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zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13 Ustawy (z wyłączeniem lit. d), 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp; 

4.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.2 – 4.4.4 składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

4.12. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.4.10 i pkt 4.4.11 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4.13. Dokument, o którym mowa w pkt 4.4.11 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

4.14. 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 pkt 4.4.10. i pkt 4.4.11, 

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. Postanowienie pkt 4.4.12 i pkt 4.4.13 stosuje się; 

4.15. Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c)  SIWZ, wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane z wykorzystaniem 

Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 

5. 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.  

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

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

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

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

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, 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, poprawienia  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia Jednolitego dokumentu lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt. VII.1. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada Jednolite dokumenty lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. 

poz.352).  
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VIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 

z Wykonawcami 
 

1. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami: 

Izabela Agnieszka Delura, adres e-mail: izabela.delura@sochocin.pl; tel. 609 277 799........................................ 

Jarosław Wielechowski, adres e-mail : izabela.delura@sochocin.pl; tel 512 192 270........................................... 

2. Komunikacja i wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), posłańca, osobiście, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3. Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy zachowaniu formy pisemnej. 

Zamawiający dopuszcza także przesyłanie wszelkich pism drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem postanowień 

pkt 4). 

4. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na 

komunikowanie się przy pomocy poczty elektronicznej: 

– złożenie Oferty, 

– zmiana Oferty,  

– powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty, 

– złożenie dokumentu potwierdzającego wniesienie lub przedłużenie ważności wadium. 

5. Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy żądanie potwierdzenia doręczenia oświadczenia lub dokumentu 

przekazanego pocztą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji.  

6. Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument pocztą elektroniczną, ma 

obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji. W przypadku wysłania oświadczenia 

lub dokumentu pocztą elektroniczną Zamawiający nie będzie przekazywał ich w formie pisemnej. 

7. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, 

powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami.  

8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w ust. 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje  

w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania) zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami określonymi w przepisie art. 38 ust. 4, 4a i 6 

Ustawy. 

14. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 Ustawy, Zamawiający informuje, iż jeżeli ostatni dzień terminu do wykonania 

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

dniach wolnych od pracy. 
 

IX.  Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych 

(słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100). 
2. Wadium, wg wyboru Wykonawcy, może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 07 8241 1019 2002 0004 3544 0001 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały 

okres związania ofertą. Wykonawca złoży dokumenty w siedzibie Zamawiającego ul. Żeromskiego 21, 09-110 

Sochocin. 

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)”.  

O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany w pkt 2.1). 

5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 

albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta 

(banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium niedowładnie i bezwarunkowo na pierwsze 

żądanie Zamawiającego (beneficjenta) stwierdzające, że występuje jedna lub więcej okoliczności wskazanych  

w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 Ustawy – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

z zastrzeżeniem ust. 9. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. 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. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

13. Zamawiający zwraca się o załączenie do oferty kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przelewu wadium 

na rachunek bankowy Zamawiającego w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Zamawiający zwraca się 

także, aby wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej złożono w oddzielnej kopercie w miejscu 

wskazanym w ust. 3 oraz by do oferty załączyć kopię dokumentu. 

W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych 

przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.  
 

X.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 
 

XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 

2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej. 
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3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części  

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

przez Wykonawcę.  

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z  innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

5. Jednolity dokument musi być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania jednolitego dokumentu winno być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika z  innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca winien zamieścić ofertę w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana 

zgodnie ze wzorem podanym poniżej: 

Oferta na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i 

III) oraz „nie otwierać przed 15.06.2018r. godz. 13:00”. 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

7. Na Ofertę składają się: 

7.1. Oferta przygotowana zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 

7.2. Tabela kosztowa, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany 

oferty należy ją opisać adnotacją: Oferta zmieniona. 

9. Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część Zamówienia podwykonawcom, powinien także wskazać  

w Formularzu Ofertowym, którą część Zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

podwykonawców. 

10. Wszystkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego 

pełnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

12. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, zobowiązani są przedstawić 

dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia.  

13. Każda poprawka w treści Oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie 

etc. powinno być naniesione czytelnie i opatrzone datą i podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę,  

w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

14. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie 

składnia ofert. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy informacje takie zawrzeć odrębnie od informacji 

jawnych tak, aby Zamawiający od dnia otwarcia ofert mógł udostępniać do wglądu część oferty, która jest jawna, 

bez ujawniania treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest zatem umieszczenie takich 

informacji w odrębnej kopercie, zaś oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SIWZ) powinno znaleźć się 

w części jawnej oferty. Nie załączenie przez Wykonawcę oświadczenia zostanie uznane jako brak woli utajnienia 

jakichkolwiek danych składających się na ofertę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zastrzegający część 

oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa wykazał nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający uzna informacje zastrzeżone przez Wykonawcę za tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami 

określonym w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), o ile Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 

wykaże że:  

 zastrzeżone informacje stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne nieujawnione do wiadomości publicznej; 

 zastrzeżone informacje posiadają wartość gospodarczą; 

 opisze jakie podjął działania niezbędne do zachowania poufności zastrzeżonych informacji. 

UWAGA Dla uznania przez Zamawiającego zastrzeżonych przez Wykonawcę informacji jako jego tajemnicę 

przedsiębiorstwa nie jest wystarczające złożenie oświadczenia o zastrzeżeniu, niezbędne jest także wykazanie, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji, które Zamawiający zobowiązany jest podać na 

otwarciu ofert (art. 86 ust. 4 Pzp). 
 

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 



 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) 

 

Strona 13 z 17 

 

1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z.o.o. z siedzibą w Sochocinie przy ul. 

Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin, do dnia 15.06.2018r. do godziny 11:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt XI SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 84 ust. 2 ustawy PZP ( zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania). 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 15.06.2018r., o godzinie 13:00. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XIII.  Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym, zgodnie z treścią Załącznika 

nr 2 do SIWZ. Cena określona w ofercie musi być wynikiem kalkulacji przedstawionej w tabeli kosztowej, 

sporządzonej zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.  

2. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 

przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu 

przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać 

zamówienia, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, 

ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów 

i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości).  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianom przez okres realizacji zamówienia,  

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt XVIII SIWZ. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy prowadzone będą w PLN.  

7. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 

5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  
 

XIV.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się następującymi 

kryteriami i sposobem oceny: 

 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Opis metody przyznawanych punktów 

 

1 

 

CENA BRUTTO 

 

 

60% 

 

(najniższa cena spośród badanych ofert /cena badanej oferty)  

x 60 pkt 

2 
OKRES GWARANCJI 

(48 – 60 miesięcy) 
40% 

(okres udzielonej gwarancji oferowany w badanej ofercie / 

najdłuższy oferowany okres udzielonej gwarancji spośród 

badanych ofert) x 40 pkt 
 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres minimum 48 miesięcy od daty 

odbioru robót bez zastrzeżeń lub podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu usunięcia wad 

stwierdzonych w toku odbioru. 

W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią 

SIWZ. 

Maksymalny okres gwarancji na potrzeby oceny ofert w ramach ustalonych przez Zamawiającego kryteriów to 60 

miesięcy. W przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów 

jak dla zaoferowania 60 - miesięcznego okresu gwarancji. Nie zmienia to jednak tego, iż umowa zostanie zawarta przy 

uwzględnieniu zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach kalendarzowych. W przypadku 

podania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach kalendarzowych, dla potrzeb przyznania Wykonawcy punktów 

zostanie wzięty okres wyrażony w pełnych miesiącach, przy pominięciu niepełnych miesięcy, np. jeżeli Wykonawca 
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zaoferuje 48 i pół miesiąca okresu gwarancji otrzyma punkty jak dla zaoferowania 48 miesięcy okresu gwarancji.  

W przypadku podania okresu w innych niż miesiące kalendarzowe jednostkach czasu Zamawiający, dla potrzeb 

przyznania punktów, zastosuje następujące zasady przeliczania: 30 dni = 1 miesiąc kalendarzowy, 1 rok = 12 miesięcy 

kalendarzowych. 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku innej omyłki polegającej 

na niezgodności z SIWZ oferta podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.   

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

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

zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

7. W przypadku pojawienia się w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej, oczywistej omyłki rachunkowej,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, Zamawiający poprawi je i niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający poprawi również, i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 

9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę.  

10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych 

w art. 93 Ustawy.  
 

XV.  Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert. 
 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia 
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  

i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 

mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

              – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie Zamówienia przed upływem ww. terminu, jeżeli zajdą 

okoliczności wskazane w art. 94 ustawy Pzp. 

3. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 
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5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny 

chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

XVII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. 

zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

07 8241 1019 2002 0004 3544 0001 wynosi 10% wartości oferty. 

Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin 

(etap IIb i III)”. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, na cały okres 

realizacji umowy.  

7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 

wymienionych w niniejszej SIWZ. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do zakończenia przedmiotu umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, 

zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów ustawy PZP. 

10. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 

Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

11. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

13. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać 

deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty 

zabezpieczenia. 

14. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez 

zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą PZP za zgodą Zamawiającego. 
 

XVIII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych projekcie umowy, 

stanowiącym  Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. 

Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie 

wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy.  
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3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 5 do Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego określającego w 

szczególności zakres prac w podziale czasowym na kwartały zgodnie z harmonogramem finansowania zadania ze 

środków NFOŚiGW załączonym do niniejszej SIWZ – Załącznik nr 8. 
 

XIX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 
 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach 

Działu VI ustawy PZP – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone  

w sposób i terminach określonych w ustawie PZP. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują Wykonawcom, 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 

PZP. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 

PZP, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 

3. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej luz zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi 

się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do 

Ustawy.    
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