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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i 

Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3. 

 

 

 

 

Nr postępowania: ZP/8/R/18 

 

 

 

 

 

Kody CPV: 

• 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

• 45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

• 45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

• 45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

• 45111200-0 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• 45233223-8 – Wymiana nawierzchni drogowej 

• 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg 

• 45111240-2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
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I. NAZWA I ADERES ZAMAWIAJĄCEGO 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 

ul. Pod Otomino 44 

83-330 Żukowo 

www.skzukowo.pl 

NIP: 5891962110 

REGON: 220793020 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Jest to zamówienie sektorowe, powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.),  zwanej dalej 

„ustawą pzp”, tj. powyżej 5 548 000,00 euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie ustawy pzp. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

• Część 1 (Etap I) w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach, 

• Część 2 (Etap II) w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach. 

 

2. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami na budowę obejmuje: 

• Część nr 1 i 3 (Etap I)  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach, 

• Część nr 2 i 4 (Etap II) w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części 

miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w 

Czaplach. 

 

3. Część 1 Etapu I obejmuje: 

1) rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 3740 mb  wraz z 

przykanalikami do granic działek: 

odcinki:S17CzN-S29CzS;S2CzS-S26CzS;S4CzS-S28CzS;S6CzS-S89CzS;S80CzS-S98CzS; 

S85CzS-S153CzS;S8CzS-SRL;S22CzS-S23CzS;S19CzS-S71CzS;S17CzS-

S69CzS;S15CzS-S67CzS;S12CzS-S63CzS;S60CzS-S65CzS;S11CzS-S49CzS;S40CzS-

S56CzS   

w tym mikrotuneling rurą (modułami) PP,DN225,SDR 17,6 lub kamionkową DN200 - ok 

662 mb 

2) zlewnia przepompowni Leźno: 

odcinki: PL-S26L; S22L-S27L;S1L-S38L;S31L-S41L;S2L-S17L;S4L-S19L;S9L-S14L; 

3) rurociąg kanalizacji tłocznej DN  90 -  ok 180 mb, odcinek PL-SRL; 

4) włazy studni należy stosować klasy D400 z logo SK ŻUKOWO zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

SIWZ; 

5) przepompownię ścieków Leźno wraz z zagospodarowaniem oraz wydzieleniem 

geodezyjnym terenu przepompowni z nadaniem nowego numeru działki. Wykup wydzielonej 

działki pozostaje po stronie Zamawiającego; 
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6) wszystkie elementy przepompowni i komory zasuw ze stali nierdzewnej opisane w 

dokumentacji projektowej należy wykonać z gat.316 AISI. / PN 0H17N12M2 / EN 1.4401 

7) wykonawca zobowiązany jest do zakupu i przekazania agregatu prądotwórczego 

przewoźnego  zapewniającego obsługę Przepompowni Leźno na przyczepce dwuosiowej np. 

typ FDG40M3S o parametrach podanych poniżej;   

8) Przepompownię Ścieków Leźno należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) Rozdzielnica zasilająco-sterujaca aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 

55 o wymiarach minimum SxWxG 800/1000/400 z dodatkowymi drzwiami do 

zamontowania panelu operatorskiego, przełączników sterowania, zamek drzwi 

zewnętrznych HS 02 prostokątny na klucz (333). Kolor RAL uzgodnić z Zamawiającym. W 

w/w rozdzielni po zabudowaniu wszystkich urządzeń pozostawić 20% wolnego miejsca. 

b) Dodatkowa komora kablowa  z wentylacją i drzwiczkami zamykana zamkiem B675/B864 i 

kluczem (333) o wysokości 500 mm. 

c) Rozdzielnica zamontowana na fundamencie betonowym. 

d) Przetwornik przepływomierza MAG 6000 z kartą modbus RTU zamontowany w szafie z 

osobnym torem zasilania (opcja). 

e) Sterownik z wyjściem portu komunikacyjnego RS 485 Modbus RTU SLAVE (np. Vision 

130 Unitronik lub Danfos mcx). 

f) Sofstarty dla każdej z pomp, np. Danfoss VLT MCD  z zastosowaniem stycznika bypassu 

(pompy o mocy powyżej 5 kW). 

g) Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia silnika. 

h) Ogranicznik przepięć kl. B,C. 

i) Wyłączniki różnicowo prądowe. 

j) Zabezpieczenie CKF. 

k) Wyłącznik zmierzchowy oświetlenia zewnętrznego ze stycznikiem. 

l) Oświetlenie rozdzielni. 

m) Ogrzewanie rozdzielni 100 W z termostatem. 

n) Przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu. 

o) Podtrzymanie sterowania pompowni i systemu monitoringu przez zamontowanie 

akumulatorów żelowych – minimum 2x7Ah. 

p) Komunikacja za pośrednictwem komputera przemysłowego, np. NPN 9300 GPRS 

TechBase z antena zewnętrzną. 

q) Sygnalizator optyczno-akustyczny (włamanie). 

r) Gniazdo 3x400 V  32A, gniazdo 230 V,  gniazdo 24 V, gniazdo agregatu 3x400 V 32 A 

Drzwiczki wewnętrzne: 

- panel operatorski 

- przełącznik auto-zero-ręka dla każdej z pomp 

- przełącznik oświetlenia zewnętrznego A-O-R. 

- przełącznik sieć -zero- agregat (opcja bez agregatu), wyłącznik główny z agregatem 

- lampki pracy i awarii pomp 

- przycisk spompowania poniżej suchobiegu 

Sygnały do monitoringu: 

- praca pompy P1 

- praca pompy P2 

- poziom 

- przepływ chwilowy 

- przepływ dobowy 

- prąd pracy P1 

- prąd pracy P2 

- awaria zasilania 

- praca agregatu (opcja) 
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- włamanie 

- czas pracy pomp 

- poziom załączenia 

- poziom wyłączenia 

SMS: 

- brak zasilania 

- wysoki poziom 

- awaria 

- włamanie 

s) Oświetlenie terenu przepompowni, oprawy, np. typu SGS 101 – 70W zamontowanej na 

słupie stożkowym ocynkowanym o wysokości  4m. 

t) Krata (wpust uliczny) do mycia pomp zamontowanych na terenie pompowni. 

u) Ogrodzenie z paneli (grubość  5 mm) na fundamencie betonowym, panele ocynkowane 

malowane proszkowo w kolorze zielonym z bramą wjazdową i furtką. 

v) Zbiornik przepompowni z polimerobetonu. Komora pompowni z zamontowanym włazem 

ocieplanym pianką poliuretanową i doszczelniana gumą EPDM, wyposażona również w 

dźwignię podtrzymującą. Właz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz rozłącznikiem 

otwarcia włazu. Po otwarciu włazu powinna znajdować się krata bezpieczeństwa 

zamontowana na zawiasach i wyposażona w dźwignię podtrzymania otwarcia. Pomost 

podnoszony w zbiornikach powyżej pięciu metrów. 

w) Demontaż i montaż pomp za pomocą żurawika stacjonarnego zamontowanego na stałe 

na terenie pompowni. Dodatkowo na każdej pompie zamontowana linka ze stali 

nierdzewnej. 

x) Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym. Obecnie stosowane pompy naszym rejonie to, 

np. FLYGT lub KSB. 

y) Zasilanie wody poprzez wbudowanie studni wodomierzowej z wyprowadzonym kranem 

czerpalnym z możliwością odwodnienia w studni. Na głównych przepompowniach 

przesyłowych dodatkowo należy zamontować  hydrant nadziemny. 

z) Wyposażenie zbiornika pompowni: 

- drabina ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

- pomost (zbiornik powyżej 5m) 

- wentylacja w pokrywie zbiornika zakończone biofiltrem 

- sonda w rurze ochronnej (stal nierdzewna, PVC) 

- wyłączniki pływakowe: suchobieg, roboczy, alarmowy (wysoki poziom) zamontowane na 

lince ze stali nierdzewnej 

- odwodnienie kolektora ciśnieniowego zakończone nasadką strażacką 

- dopływ do zbiornika zakończony deflektorem 

- odpływ z kraty i odwodnienie zbiornika zakończone klapą zwrotną końcową 

aa) Komora zasuw: 

- zasuwa P1 

- zasuwa P2 

- zasuwa odwodnieniowa kolektora ciśnieniowego 

 zawory zwrotne P1, P2 

- czujnik pomiaru (opcja) 

- czujnik ciśnienia 

- drabinka włazowa stal nierdzewna 

- właz ze stali nierdzewnej jak w zbiorniku pompowni 

- odwodnienie studni włączone do zbiornika przepompowni. 

bb) Opcja agregatu: 

- agregat przenośny na przyczepce jedno- lub dwuosiowej 

- sterowanie automatyczne 
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- sterowanie manualne 

- elektroniczny regulator obrotu 

- ręczna pompa do spustu oleju 

- pomiar ciśnienia oleju 

- pomiar temperatury silnika 

- korek spustowy z przestrzeni retencyjnej 

- pomiar poziomu paliwa 

- zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy 

- korek spustowy paliwa 

- filtr paliwa z separatorem wody 

- obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-ZN 

- tłumik spalin z kompresorem drgań 

- wibroizolatory drgań silnika i prądnicy 

- uchwyty załadunkowe 

- wyłącznik grzałki na płycie czołowej 

- prostownik do automatycznego ładowania 

- wyłącznik akumulatora 

- podgrzewanie sinika 

- podłączenie agregatu z monitoringiem; sygnalizacja pracy, czas pracy,  poziom paliwa, 

ładowanie akumulatora, podgrzewanie silnika, włamanie 

- połączenie agregatu po stronie energetycznej poprzez SZR na przełączniku (obudowa  

taka sama jak rozdzielnia zasilająco sterująca) . 

Dodatkowo należy wykonać płytę betonowa żelbetową z zadaszeniem. 

cc) W przepompowniach w pobliżu zabudowań należy przeanalizować zastosowanie filtra 

antyodorowego zewnętrznego z systemem wymuszonego przepływu powietrza 

(wentylator). 

W mniejszych pompowniach zastosować kominki wentylacyjne z wkładem np. węgiel 

aktywny. 

 

4. Część 2 Etapu II obejmuje: 

      ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI SŁONECZNA: 

1) rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 2490 mb  wraz z 

przykanalikami do granicy działek: 

odcinki: PS-S17CzS; S2CzN-S24CzN; S2RS-S54RS; S23RS-S50RS; S20RS-SR3RS; 

S18RS-S39RS; S11RS-SR2RS; S9RS- S29RS; S6RS-S26RS/S27RS. 

2) komora włączeniowa KTSW do kolektora tłocznego DN400 w Czaplach; 

3) rurociąg kanalizacji tłocznej DN 200 -  ok 750 mb, odcinek PS-KTSW; 

4) włazy studni należy stosować klasy D400 z logo SK ŻUKOWO zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

SIWZ; 

5) przepompownię ścieków Słoneczna wraz z zagospodarowaniem oraz wydzieleniem 

geodezyjnym terenu przepompowni z nadaniem nowego numeru działki. Wykup wydzielonej 

działki pozostaje po stronie Zamawiającego; 

6) wszystkie elementy przepompowni i komory zasuw ze stali nierdzewnej opisane w 

dokumentacji projektowej należy wykonać z gat.316 AISI. / PN 0H17N12M2 / EN 1.4401; 

7) wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu agregatu prądotwórczego stacjonarnego  

zapewniającego obsługę Przepompowni Słoneczna np. typ FDG170IS o parametrach 

podanych poniżej.   

8) przepompownię ścieków Słoneczna należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) Rozdzielnica zasilająco-sterująca aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 

55 z dodatkowymi drzwiami do zamontowania panelu operatorskiego, przełączników 

sterowania, zamek drzwi zewnętrznych HS 02 prostokątny na klucz (333). Kolor RAL 
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uzgodnić z Zamawiającym. W w/w rozdzielni po zabudowaniu wszystkich urządzeń 

pozostawić 20% wolnego miejsca. 

b) Dodatkowa komora kablowa  z wentylacją i drzwiczkami zamykana zamkiem B675/B864 i 

kluczem (333) o wysokości 500 mm. 

c) Rozdzielnica zamontowana na fundamencie betonowym. 

d) Przetwornik przepływomierza MAG 6000 z kartą modbus RTU zamontowany w szafie z 

osobnym torem zasilania (opcja). 

e) Sterownik z wyjściem portu komunikacyjnego RS 485 Modbus RTU SLAVE (np. Vision 

130 Unitronik lub Danfos mcx). 

f) Sofstarty dla każdej z pomp, np. Danfoss VLT MCD  z zastosowaniem stycznika bypassu 

(pompy o mocy powyżej 5 kW). 

g) Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia silnika. 

h) Ogranicznik przepięć kl. B,C. 

i) Wyłączniki różnicowo prądowe. 

j) Zabezpieczenie CKF. 

k) Wyłącznik zmierzchowy oświetlenia zewnętrznego ze stycznikiem. 

l) Oświetlenie rozdzielni. 

m) Ogrzewanie rozdzielni 100 W z termostatem. 

n) Przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu. 

o) Podtrzymanie sterowania pompowni i systemu monitoringu przez zamontowanie 

akumulatorów żelowych – minimum 2x7Ah. 

p) Komunikacja za pośrednictwem komputera przemysłowego, np.  NPN 9300 GPRS 

TechBase z antena zewnętrzną. 

q) Sygnalizator optyczno-akustyczny (włamanie). 

r) Gniazdo 3x400 V  32A, gniazdo 230 V,  gniazdo 24 V, gniazdo agregatu 3x400 V 32 A 

Drzwiczki wewnętrzne: 

- panel operatorski 

- przełącznik auto-zero-ręka dla każdej z pomp 

- przełącznik oświetlenia zewnętrznego A-O-R. 

- przełącznik sieć -zero- agregat (opcja bez agregatu), wyłącznik główny z agregatem 

- lampki pracy i awarii pomp 

- przycisk spompowania poniżej suchobiegu 

Sygnały do monitoringu: 

- praca pompy P1 

- praca pompy P2 

- poziom 

- przepływ chwilowy 

- przepływ dobowy 

- prąd pracy P1 

- prąd pracy P2 

- awaria zasilania 

- praca agregatu (opcja) 

- włamanie 

- czas pracy pomp 

- poziom załączenia 

- poziom wyłączenia 

SMS: 

- brak zasilania 

- wysoki poziom 

- awaria 

- włamanie 
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s) Oświetlenie terenu przepompowni, oprawy, np. typu SGS 101 – 70W zamontowanej na 

słupie stożkowym ocynkowanym o wysokości  4m. 

t) Krata (wpust uliczny) do mycia pomp zamontowanych na terenie pompowni. 

u) Ogrodzenie z paneli ( grubość  5 mm) na fundamencie betonowym, panele ocynkowane 

malowane proszkowo w kolorze zielonym z bramą wjazdową i furtką. 

v) Zbiornik przepompowni z polimerobetonu. Komora pompowni z zamontowanym włazem 

ocieplanym pianką poliuretanową i doszczelniana gumą EPDM, wyposażona również w 

dźwignię podtrzymującą. Właz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz rozłącznikiem 

otwarcia włazu. Po otwarciu włazu powinna znajdować się krata bezpieczeństwa 

zamontowana na zawiasach i wyposażona w dźwignię podtrzymania otwarcia. Pomost 

podnoszony w zbiornikach powyżej pięciu metrów. 

w) Demontaż i montaż pomp za pomocą żurawika stacjonarnego zamontowanego na stałe 

na terenie pompowni. Dodatkowo na każdej pompie zamontowana linka ze stali 

nierdzewnej. 

x) Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym. Obecnie stosowane pompy naszym rejonie to, 

np. FLYGT lub KSB. 

y) Zasilanie wody poprzez wbudowanie studni wodomierzowej z wyprowadzonym kranem 

czerpalnym z możliwością odwodnienia w studni. Na głównych przepompowniach 

przesyłowych dodatkowo należy zamontować  hydrant nadziemny. 

z) Wyposażenie zbiornika pompowni: 

- drabina ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

- pomost (zbiornik powyżej 5m) 

- wentylacja w pokrywie zbiornika zakończone biofiltrem 

- sonda w rurze ochronnej (stal nierdzewna, PVC) 

- wyłączniki pływakowe: suchobieg, roboczy, alarmowy (wysoki poziom) zamontowane na 

lince ze stali nierdzewnej 

- odwodnienie kolektora ciśnieniowego zakończone nasadką strażacką 

- dopływ do zbiornika zakończony deflektorem 

- odpływ z kraty i odwodnienie zbiornika zakończone klapą zwrotną końcową 

aa) Komora zasuw: 

- zasuwa P1 

- zasuwa P2 

- zasuwa odwodnieniowa kolektora ciśnieniowego 

 zawory zwrotne P1, P2 

- czujnik pomiaru (opcja) 

- czujnik ciśnienia 

- drabinka włazowa stal nierdzewna 

- właz ze stali nierdzewnej jak w zbiorniku pompowni 

- odwodnienie studni włączone do zbiornika przepompowni. 

bb) Opcja agregatu: 

- agregat przenośny na przyczepce jedno- lub dwuosiowej 

- sterowanie automatyczne 

- sterowanie manualne 

- elektroniczny regulator obrotu 

- ręczna pompa do spustu oleju 

- pomiar ciśnienia oleju 

- pomiar temperatury silnika 

- korek spustowy z przestrzeni retencyjnej 

- pomiar poziomu paliwa 

- zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy 

- korek spustowy paliwa 
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- filtr paliwa z seperatorem wody 

- obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-ZN 

- tłumik spalin z kompresorem drgań 

- wibroizolatory drgań silnika i prądnicy 

- uchwyty załadunkowe 

- wyłącznik grzałki na płycie czołowej 

- prostownik do automatycznego ładowania 

- wyłącznik akumulatora 

- podgrzewanie sinika 

- podłączenie agregatu z monitoringiem; sygnalizacja pracy, czas pracy,  poziom paliwa, 

ładowanie akumulatora, podgrzewanie silnika, włamanie 

- połączenie agregatu po stronie energetycznej poprzez SZR na przełączniku (obudowa  

taka sama jak rozdzielnia zasilająco sterująca) . 

Dodatkowo należy wykonać płytę betonowa żelbetową z zadaszeniem. 

cc) W przepompowniach zlokalizowanych w pobliżu zabudowań należy przeanalizować 

zastosowanie filtra antyodorowego zewnętrznego z systemem wymuszonego przepływu 

powietrza (wentylator). 

W mniejszych pompowniach zastosować kominki wentylacyjne z wkładem np. węgiel 

aktywny. 

 

5. Poza powyższym opisem, opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią 

załączniki do niniejszej SIWZ. 

6. W sytuacji, gdy w opisach przedmiotu zamówienia występują: normy, europejskie oceny 

techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

7. Jeżeli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy 

to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 

dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, 

przeznaczenia. 

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego 

kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie 

przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

12. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 

pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 

prowadzonych robót.  

13. Wykonawca umożliwi pieszym dostęp do lokali handlowych i usługowych w obrębie 

prowadzonych prac w godzinach ich pracy.  

14. Wykonawca umożliwi mieszkańcom dostęp pieszy i kołowy do nieruchomości w obrębie 

prowadzonych prac.  
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15. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów.  

16. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 

17. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny – 3 kpl. dla Zamawiającego w wersji papierowej oraz 4 

kpl. w formie elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD) oraz 4 kpl. 

oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla Zamawiającego. 

18. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, osób wykonujących czynności, a w szczególności: 

• obsługa sprzętu 

• prace montażowe 

• wykonanie robót ziemnych 

• wykonanie prac elektrycznych 

• wykonanie prac sanitarnych  

• wykonanie wykopów i ich zasypywanie 

na podstawie umowy o pracę. 

18.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest wobec wykonawcy lub 

podwykonawcy do wykonywania czynności kontrolnych. 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. 

18.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, wykonawca lub podwykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zawierać imię i nazwisko osoby, 

która będzie świadczyć czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę oraz wymiar etatu; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek); 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu, zanonimizowanego, z wyjątkiem imienia i nazwiska, potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

18.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
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18.4 Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia. Kontrola może zostać przeprowadzona przez przedstawicieli zamawiającego lub 

upoważnione osoby trzecie. Ponadto w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia (robót budowlanych wraz z 

opracowaniem operatu kolaudacyjnego) – do 30.11.2018 r. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
3. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowości położone na terenie Gminy Żukowo: Rębiechowo, 

Czaple, Leźno. 
 
 
 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:   
       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży sprawozdanie 

finansowe lub jego część – bilans i rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy, 
zamknięty przed złożeniem oferty, z którego będzie wynikało, że wykonawca: 

− posiada płynność finansową mierzoną wskaźnikiem:  
                   aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące > 0,8 

− nie posiada zadłużenia przeterminowanego: 
                   zobowiązania ogółem/aktywa ogółem > 65% 

− prowadzi rentowną działalność mierzoną wskaźnikiem: 
                  zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży > 0 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia powyższego dokumentu, w przypadku gdy 
sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających powyższe 
wskaźniki za wskazany okres rozliczeniowy. 

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

 
a) będzie dysponował osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą: 
▪ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia 

uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania  kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
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członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65 ze zm.) posiadającą aktualny wpis na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

 

▪ co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika 

budowy/kierownika robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w zadaniu o podobnym charakterze do 

roboty stanowiącej przedmiot zamówienia. Należy przez to rozumieć: 

− jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej 

lub deszczowej o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 1200 mb, w tym 

budowę o  wartości co najmniej 1.400 000,00 PLN brutto 

− jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej 

lub deszczowej metodą microtunnelingu rurami modułowymi kamionkowymi lub PP o 

średnicy min. 200 mm i  długości nie mniejszej niż 250 mb (dotyczy części 1 Etapu I) 

 

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o 
podobnym charakterze do roboty stanowiącej przedmiot zamówienia. Należy przez to 
rozumieć: 

• jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji 

sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 1200 

mb, w tym budowę o  wartości co najmniej 1.400 000,00 PLN brutto. 

• jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji 

sanitarnej lub deszczowej metodą microtunnelingu rurami modułowymi kamionkowymi 

lub PP o średnicy min. 200 mm i  długości nie mniejszej niż 250 mb (dotyczy części 1 

Etapu I)  

 

 

Ocena spełnienia przez wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu lit. b) 

zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu robót budowlanych 

(załącznik nr 4 do SIWZ) i wykazu osób (załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

W sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę na dwie części zamówienia, wystarczającym   

będzie spełnienie warunku dla części 1 Etapu I. 

 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.  

Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

 zamówienia publicznego; 

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

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, w/w 

podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 6 ppkt 2 SIWZ. 

 

 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają  

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt  12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy pzp. Zgodnie z art. 133 ust. 4, 

wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt  13 lit. d oraz 

w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy 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. 2015 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 (Dz. U. 2015  poz. 233 ze zm.). 

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z 

zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 

ust. 5 pkt 4) ustawy pzp. 

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

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

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy 
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pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

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

porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy pzp). 

 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektronicznie i 

podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów 

składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na 

formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: k.redzimska@skzukowo.pl 

 

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

.doc, .docx,.odt. 

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 

szczególności w jednym z ww. formatów. 

 

Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

 

Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument w formie 

narzędzia elektronicznego: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ 

 

Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML: 

✓ Pobrany ze strony Zamawiającego plik JEDZ z rozszerzeniem XML należy zapisać 

na komputerze. 

✓ Następnie należy otworzyć stronę: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. 

✓ Wskazujemy, że jesteśmy wykonawcą. 

✓ Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD. 

✓ Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" należy wskazać pobrany ze strony zamawiającego plik 

z rozszerzeniem XML. 

✓ Następnie wypełniamy formularz, który później drukujemy i zapisujemy na dysku twardym 

(EXPORTUJ). 

 

mailto:k.redzimska@skzukowo.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie. 

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 

hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi 

przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 

Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES 

Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w 

formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 

prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym 

programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres e-mail: k.redzimska@skzukowo.pl, w taki sposób, 

aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści 

przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ 

dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację 

wykonawcy. 

g) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga 

szyfrowania tego dokumentu.  

 

4. 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 jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów. 

 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie zamawiającego musi złożyć 

wykonawca: 

1)    W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu 

oceny spełniania został określony w dziale V pkt 1 SIWZ, należy złożyć: 

a) 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 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały 

wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy roboty 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
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zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czy dowodami są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;  

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ); 

c) sprawozdanie finansowe lub jego część – bilans i rachunek zysków i strat; 

d) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający wymaga następujących dokumentów: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;  

b) 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;  

c) 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;  

d) 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 pzp; 

e) 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 (załącznik nr 2 do SIWZ) 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 2 do SIWZ) 

g) 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 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 716) (załącznik nr 2 do SIWZ) 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa 

a) w pkt 6 ppkt lit. a nin. rozdz. - 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 zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp;  

b) w pkt 6 ppkt 2 lit. b - lit. d nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że:  

i. 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,  

ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt a i ppkt b lit. ii nin. rozdz., powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 

pkt 7 ppkt b lit. i nin. rozdz., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu. 

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

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

w pkt 7, 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. 

Przepis pkt 8 stosuje się.  

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 6 ppkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 7 lit a, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt  8 nin. rozdz. zdanie pierwsze stosuje się.  

11. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

12. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, 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. 

13. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. 

15. 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.  

16. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada 
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zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, 

zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku 

dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę w jednolitym 

dokumencie. 

17. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 po opublikowaniu 

na stronie internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w 

terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) 

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

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp.  W przypadku, gdy wykonawca należy 

do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym 

postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 

SIWZ). 

18. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa 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). 

19. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352). 

20. Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pzp, 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

21. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 pzp. 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

ZP/8/R/18 

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
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4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

postępowania w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za 

pomocą poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail). 

4.1. pisemnie, na adres: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 

Żukowo; 

4.2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: k.redzimska@skzukowo.pl; 

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub 

odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00 jest: Karolina Redzimska 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

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

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się 

integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wykonawców. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 

tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest, SIWZ. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, 

wadium w wysokości:  

Część 1:   72 000,00 PLN 

Część 2:    59 000,00 PLN 

 

UWAGA! Składając ofertę na więcej niż jedna część zamówienia należy wnieść wadium w 

wysokości stanowiącej sumę wymaganych kwot w poszczególnych częściach. 

 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 

z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr 76 

8328 0007 2001 0014 1989 0002, SGB-Bank S.A., z dopiskiem: „wadium - dotyczy 

postępowania nr ZP/8/R/18 część …….”. 

 

Uwaga! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 

rachunku bankowym zamawiającego. 

 

4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). – e). następuje poprzez 

doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w siedzibie zamawiającego: ul. Pod Otomino 

44, 83-330 Żukowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub przesłanie 

na powyższy adres. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, 

gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz musi 

obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy pzp, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W 

przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie zamawiającego i oraz 

obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

wykonawcę. W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej 

wymogów, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w 

postępowaniu.  

7. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.  

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy pzp.  

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas 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 ust 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

i 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 powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na zasadach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy 

pzp. 

 

 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu 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 wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 

3. Na kompletną ofertę składają się: 

 

L.p. 
Dokument 

 

1 
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 

 

2 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przekazany w sposób określony w 

rozdziale VII pkt 3 SIWZ. Plik JEDZ z rozszerzeniem XML stanowi załącznik nr 10 do SIWZ 

 

3 

Potwierdzenie przesłania dokumentu JEDZ, na skrzynkę e-mail zamawiającego – dokument 

zalecany do załączenia 

 

4 
Kopia potwierdzenia wniesienia wadium - dokument zalecany do załączenia 

 

 

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 

oferty były spięte, a strony ponumerowane. 

5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 

i czytelną techniką. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej (w przypadku osób fizycznych). 

Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną 

pieczątką. 

9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składa się w oryginale. 

10. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu 

wykonawcy. 

11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  

15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 

       Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 

       ul. Pod Otomino 44 

       83-330 Żukowo 
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Opis: „Oferta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (Rębiechowo, Czaple, Leźno) - ZP/8/R/18 

część …… 

                       NIE OTWIERAĆ PRZED  25.06.2018 r. godz. 09:00”     
 

16. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu 

na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a 

opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

17. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 

błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

18. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 

udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 

podpisania nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 

- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

- ustanowionego pełnomocnika; 

- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) 

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może 

być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 

potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii. 

 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, to w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), wykonawca 

powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, 

które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. 

 

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 
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3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone 

przez wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. 

 

 

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich 

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. 

W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych 

wykonawców.  

4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VII pkt.1 i pkt 6 ppkt 2) każdy wykonawca składa 

w imieniu własnym, pozostałe dokumenty wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

6. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może zażądać przedłożenia umowy 

regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie. 

 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo, w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2018 r. o godz.  08:45.  

3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie 

jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania 

listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 09:00  w siedzibie zamawiającego:  

ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwierania ofert zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz 

pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej  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. 

10. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11. Zamawiający, w związku z art. 24aa, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
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oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli powyższy wykonawca, uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

12. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

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

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie w szczególności wadliwy 

wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania 

są prawidłowe. 

14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

15. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 

ustawy pzp. 

16. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 

ustawy pzp. 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową 

i terminową realizacją zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty 

nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

5. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

6. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy. 

7. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot 

zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

a) cena oferty brutto (C) – 80 % 

b) okres gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały oraz zainstalowane 

urządzenia (G) –  20% 

 

       2.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów. 

                Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

            Zamawiający w celu oceny ofert zsumuje liczbę punktów w kryteriach, tj. P =  C + G 

 

a) Cena oferty brutto 

 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 
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                                                       Cn 

    C     =     -----------------     x  80 pkt, gdzie: 

               Cb 

    

C     - liczba punktów za kryterium „cena” 

Cn     - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 

Cb     - cena oferty badanej 

 

 

b) Okres gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały oraz zainstalowane 

urządzenia 

 

Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznawane wg zasady: 

 

• oferta z okresem gwarancji 4 lat otrzyma 0 pkt. 

• oferta z okresem gwarancji 5 lat otrzyma 10 pkt. 

• oferta z okresem gwarancji 6 lat otrzyma 20 pkt. 

 

➢ w przypadku podania okresu krótszego niż 4 lata, oferta zostanie odrzucona, 

➢ w przypadku podania okresu dłuższego niż 6 lat, oferta otrzyma ilość punktów jak za 

okres o długości 6 lat 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą tj. spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą pzp oraz przy 

uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma największą liczbę punktów. 

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

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

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli  zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. W przypadku złożenia oferty, 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 wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa 

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

 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy pzp. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

3. Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia faktu zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zadeklarowanej wysokości nie niższej niż 4 000 000,00 PLN w całym okresie realizacji 

zamówienia. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. 

2. Wyliczona kwota zabezpieczenia będzie zaokrąglona do pełnych setek złotych, wg następujących 

zasad: 

• do 50 zł w dół, 

• równa i powyżej 50 zł w górę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1)  pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 76 8328 0007 2001 0014 

1989 0002 SGB-Bank S.A., z dopiskiem: „zabezpieczenie - dotyczy postępowania nr 

ZP/8/R/18”. 

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;  

– ppkt 2 – 5) poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w siedzibie 

zamawiającego: ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 800 do 1500 lub przesłanie pocztą na powyższy adres. 

4. Przedkładane poręczenie lub gwarancja musi zawierać następujące elementy:  

1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczyciela (zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego); 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;  

3) kwotę;  

4)   termin ważności, obejmujący cały okres realizacji zamówienia; 

5)  mieć formę oświadczenia samoistnego, nieodwołanego, bezwarunkowego i płatnego na 

pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i 

wykazywania istnienia roszczenia. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno 

wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków 

konsorcjum. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy pzp. 

 

 

 

XVII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Ogólny wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do zaakceptowania przez 

wykonawcę stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie 

stosownego oświadczenia na formularzu oferty. 

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 

umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, w terminie określonym przez zamawiającego. 

3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybraną część zamówienia wysłanym do 

wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający zamieści informację na temat terminu 

podpisania umowy. 
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4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 

pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza zmiany umowy, szczegółowo 

określone w § 27 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ustawy pzp. 

 

 

XIX. PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy pzp. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy 

pzp). 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty. 

4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy, wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec zamawiającego za jego działania lub zaniechania.  

5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym 

projekty te oraz umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

 

XX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.  

3. Zamawiający nie przewiduje: 

3.1. Zawarcia umowy ramowej; 

3.2. Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp 

3.3. Rozliczenia w walutach obcych; 

3.4. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

3.5. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

3.6. Składania ofert w postaci elektronicznej. 

4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1   - Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2   - Oświadczenia wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3   - Oświadczenie (grupa kapitałowa); 

4. Załącznik nr 4   - Wykaz robót budowlanych; 
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5. Załącznik nr 5   - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

6. Załącznik nr 6   - Wzór umowy; 

7. Załącznik nr 7   - Dokumentacja; 

8. Załącznik nr 8   - Orientacja (mapa poglądowa); 

9. Załącznik nr 9   - Wizualizacja włazu; 

10. Załącznik nr 10 – plik JEDZ z rozszerzeniem XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


