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ZAMAWIAJĄCY:  
 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Czecha 1  
47-300 Krapkowice  
Tel. 774661687  
Fax. wew. 82 lub 774078278 
e-mail: wik_poczta@krapkowice.pl  
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ < 5 225 000 EURO NA : 
  
  
 

Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii 

dachu z płaskiego na dach wielospadowy oraz przebudowa pomieszczeń w 

budynku wieży ciśnień, działka nr 1/6 z k.m. 16, obręb: 0011 Krapkowice, ul. 

Czecha 1 
 
   
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
  

 
Postępowanie prowadzone jest na w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 
jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164, zwanej w treści SIWZ „ustawą”.  
 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :  
 
Formularz ofertowy        – załącznik nr 1  
Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp     – załącznik nr 2  
Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp      – załącznik nr 3  
Wykaz wykonanych robót budowlanych     – załącznik nr 4  
Wykaz osób                 – załącznik nr 5 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej        – załącznik nr 6 
Projekt umowy z Kartą Gwarancyjną                         -  załącznik nr 7                   
Przedmiary robót                 – załącznik nr 8  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   – załącznik nr 9  
Dokumentacja projektowa       – załącznik nr 10 
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku biurowo – 

socjalnego ze zmianą geometrii dachu z płaskiego na dach wielospadowy oraz 

przebudowa pomieszczeń budynku wieży ciśnień, zlokalizowanego na działce nr 

1/ 6 k.m. 16 obręb Krapkowice ul. Czecha 1.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ 

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych /STWiOR/.  

3. Rozwiązania równoważne: 

a/ Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych 

w Dokumentacji Projektowej i STWiOR, pod warunkiem, że będą one posiadały, co 

najmniej takie same lub lepsze właściwości funkcjonalne, jakościowe oraz 

parametry i nie obniżą określonych w Dokumentacji Projektowej i STWiOR 

standardów. Ponadto Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dopisuje 

wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia. 

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych 

patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia.  

b/ Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot 

zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane 

normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter 

poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.  

c/ W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaproponowanie oraz ujęcie w 

ofercie przez Wykonawcę, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych 

polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, niż podane w 
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dokumentacji projektowej i STWiOR oraz opisane za pomocą nazw własnych 

produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia pod 

warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości 

funkcjonalne, jakościowe oraz parametry, ponadto będą posiadały wymagane 

odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały wykonanie 

zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści 

art. 30 ust. 5 Ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. Złożone w/w dokumenty będą podlegały 

ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. 

Zamawiający przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z 

powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań będzie posiłkował się 

opinią sporządzoną przez autora dokumentacji projektowej.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu 

innych równoważnych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do 

kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie 

przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej i STWiOR, które 

Wykonawca zastosuje do wykonania zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że 

konieczność posiadania takich samych lub lepszych właściwości 

funkcjonalnych, jakościowych oraz parametrów przez oferowane 

rozwiązania równoważne dotyczy tych, które bezpośrednio wynikają z 

załącznika nr 10 do SIWZ – dokumentacja projektowa i zał. nr 11 do SIWZ 

- STWiOR. Zamawiający oceniając czy dane rozwiązanie stanowi 

rozwiązanie równoważne będzie oceniał właściwości funkcjonalne, 

jakościowe oraz parametry łącznie, a nie z osobna.  

d/ Pod pojęciem „parametry” rozumie się: cechy jakościowe, które dotyczą wartości 

użytkowych przedmiotu zamówienia, takie jak: funkcjonalność, przeznaczenie, 

wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, 

komfort użytkowania, standard wykończenia, energooszczędność oraz cechy, które 

opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak: wielkość (długość, 

szerokość, wysokość), gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału 

oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym rozwiązaniom, materiałom, 
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urządzeniom w Dokumentacji Projektowej, jak i w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót.  

e/ W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym 

materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do 

oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. 

materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich 

równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego 

elementu) opisanych w Dokumentacji Projektowej lub STWiOR, ze 

wskazaniem nazwy, strony i pozycji w Dokumentacji Projektowej lub STWiOR, 

których dotyczy.  

f/ Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania (np. 

materiały, urządzenia lub inne elementy) muszą:  

- posiadać właściwości funkcjonalne, jakościowe oraz parametry takie same lub   

lepsze od określonych w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiOR,  

- posiadać stosowne dopuszczenia i atesty lub certyfikaty.  

g/ Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do 

oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł 

ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, 

jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są 

równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że 

oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są 

równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.  

h/  Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń 

i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu 

funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.  
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie do 6-ciu miesięcy licząc 

od dnia zawarcia umowy. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się 

odbiór protokólarny bezusterkowy przedmiotu zamówienia.   

   

 
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
 

 

1. Wykonawca w oparciu o zapisy SIWZ, załącznik nr 10 do SIWZ (dokumentacja 

projektowa) oraz załącznika nr 11 do SIWZ (STWiOR) wszystkie ewentualne zmiany 

i wyjaśnienia, określi cenę ryczałtową za całość zamówienia w złotych polskich 

(PLN) na załączniku Nr 1 do SIWZ. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 

177 poz. 1054 z późn. zm.).  

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z 

powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

niniejszego zamówienia (tj. koszty wykonania zamówienia oraz koszty, jakie 

poniesie Wykonawca, wynikające ze spełnienia obowiązków określonych w § 2 

projektu umowy (zał. nr 7 do SIWZ).  

3. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w załączniku nr 1 do SIWZ 

winna gwarantować pełną realizację zamówienia.  

4. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy 

wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, 

które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie, a także 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z 

należytą starannością. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
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jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

5. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych 

rozbieżności występujących w dokumentacji projektowej i STWiOR, stanowiących 

odpowiedni zał. nr 10 i nr 11 do SIWZ.  

6. Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do 

kalkulacji ceny ofertowej.  

7. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z 

rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu wiedzę techniczną, dokumentację 

projektową i STWiOR.  

 

8. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, 

urządzeń, materiałów itp. o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 

10 i 11 do SIWZ.  

9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na 

podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących opis 

przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacja projektowa i STWiOR.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć i podać cenę ofertową wg wzoru 

określonego w Tabeli Elementów Robót, znajdującą się na zał. nr 1 do SIWZ – na 

Formularzu ofertowym.  

 

11. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę 

brutto całości zamówienia.  

 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
 

1. Wykonawcy muszą przedstawić oferty odpowiadające treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
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2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą pełny zakres 

zamówienia.  

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz 

podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w zakresie jego praw 

majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru handlowego lub zaświadczeniem o 

wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W 

przypadku osoby upoważnionej do podpisania oferty upoważnienie 

(pełnomocnictwo rodzajowe) powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika to 

z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.                                                        

      Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

4. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału 

lub czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

uprawnionego przedstawiciela wykonawcy lub osoby upoważnionej.  

5. Zaleca się każdą kartkę oferty oraz załączone oświadczenia i dokumenty 

ponumerować kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty spiąć. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie która będzie zaadresowana na adres    

zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie :   

 
 

„Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego”   
 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres    

wykonawcy . 

 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                     

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  musi być złożone 

wg. takich samych zasad jak składana oferta.  Koperta  powinna  zostać  

dodatkowo  oznaczona  „Zmiana” lub  „Wycofanie”. Wykonawca  nie może 

wycofać oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek zmian   treści oferty  po upływie 

terminu składania ofert.  
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     Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, na zasadach 

określonych w dziale VI, pkt. 9 SIWZ.   

 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ofert częściowych, nie 

przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.         

10.Wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne, 

zastrzeżone przez wykonawcę składającego ofertę, wykonawca wydziela lub 

oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 2003r. ze zmianami), jeżeli 

wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być one udostępniane. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający 

dokona analizy ofert, które z załączonych do oferty dokumentów mogą być 

udostępniane. Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieć należy nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności.   

     

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW 

 
 
 
     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

        1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub    

czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

               Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;          

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

1.2.1 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę polegającą na 

kompleksowej: budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu 

kubaturowego, o kubaturze nie mniejszej niż 900 m3; w ramach zamówienia 

dot. wskazanej roboty budowlanej Wykonawca winien wykazać wykonanie 

robót w następujących branżach: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, 

elektrycznej, teletechnicznej, gazowej.   

           Wykonawca winien wykazać, że wskazane roboty zostały wykonane w 

sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone.  

        1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

          

    1.3.1 Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, wykonawca winien wykazać, że w okresie 

realizacji zamówienia będzie dysponował osobą/osobami posiadającą/ymi 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie na 

terenie RP, w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.:  

 

a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 

lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika budowy;  

b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
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elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 lat 

doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika robót;  

c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu 

funkcji na stanowisku kierownika robót;  

 

           UWAGA. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem 

niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 

r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).  

UWAGA. 

Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa w 

pkt 1.3.1 lit. a-c, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień 

budowlanych, Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty 

uzyskania uprawnień budowlanych. 

 

   1. 4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

   1.4.1 Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową 

w wysokości nie mniejszej niż 1 mln. zł. lub polegać na zasobach 
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finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków; 

     2. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty            

i oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ          

 

 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 
 

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć : 

     1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa  w  art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp, na załączniku nr 2 do SIWZ;   

    1.2 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju               

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót  określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg. 

załącznika nr 4 do SIWZ; 

         W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 

budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,           

o których mowa wyżej.   

   1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 
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wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie 

dysponowania tymi osobami, wg. załącznika nr 5 do SIWZ.          

   1.4 oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt. 1.3.1 działu V SIWZ 

posiadają wymagane uprawnienia budowlane, 

   1.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

         Jeżeli wykonawca, z uzasadnionej przyczyny, nie może przedstawić 

żądanych dokumentów dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi 

spełnianie opisanego w dziale V, pkt. 1.4.1 SIWZ.      

      

   2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,    

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

        

       W celu wykazania rzeczywistej możliwości wykorzystania potencjału podmiotu 

trzeciego w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca winien przedstawić 

dokumenty dotyczące  w szczególności: 

         2.1  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

         2.2  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę,  

                przy wykonywaniu zamówienia, 

         2.3 charakteru stosunków, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

         2.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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   3. Zamawiający uznaje, że w sytuacji, gdy wykonawca nie posiada własnej wiedzy 

i doświadczenia to korzystanie z obcej wiedzy i doświadczenia (warunek 

opisany w dziale V, pkt. 1.2, ppkt. 1.2.1), możliwe jest wyłącznie poprzez 

złożenie oferty wspólnej względnie ewentualne zlecenie wykonania części 

zamówienia podwykonawcy, który wymaganą wiedzę i doświadczenie posiada.  

4. Jeśli wykonawca nie zatrudnia osoby posiadającej wymagane uprawnienia 

budowlane, ale będzie taką osobą dysponował wówczas winien przedstawić 

pisemne zobowiązanie tej osoby do uczestniczenia w realizacji zamówienia w 

powierzonym zakresie (względnie zobowiązanie podmiotu, który taką osobę 

udostępni).  

   5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w 

okolicznościach, o których mowa w art.  24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć :  

   5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy – wg. załącznika nr 3 do SIWZ, 

   5.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji      

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w 

celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

  5.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

       5.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega          

z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

    

        5.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

 

         5.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

       

6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 

ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 

tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 

przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 

osób.     

    

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

będzie polegał na zasobach innych podmiotów  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie także dokumentów dotyczących tych 

podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonych w pkt. 5., ppkt 5.1 – 5.6. 

 

 7.  Dokumenty podmiotów zagranicznych  

   

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5:  
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     7.1 pkt. 5.2; 5.3; 5.4; 5.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

odpowiednio, że:  

 

        7.1.1   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;   

        7.1.2  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie   

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.1.3  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

7.2  pkt. 5.5– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub  

       administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,   

       w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 

 

7.3  Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt. 7.1.1; 7.1.3 oraz w pkt. 7.2, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

       Dokument, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt.  7.1.2, powinien być 

wystawiony nie   

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

      

7.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 7.1 i 7.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

7.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający będzie mógł zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
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którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 

7.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz           

z tłumaczeniem na język polski.  

 

  8. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę.   

     

  9. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub 

więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

 

         9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 

         9.2 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców 

zostanie wyłoniona w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, 

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 

tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym 

termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji 

zamówienia.  

 

         9.3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 

ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.  

 

         9.4  Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje 

wymienione w punktach pkt. 5 ppkt. 5.1 – 5.6  dla każdego partnera          

z osobna, pozostałe składane są wspólnie.  
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         9.5 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 działu V SIWZ 

wykonawcy mogą spełniać wspólnie.  

 

           9.6 Każdy wykonawca z osobna nie powinien podlegać wykluczeniu               

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (pkt. 5 ppkt. 5.1-5.6) 

          

          9.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

                zamówienia oraz w  przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 2,     

                kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych    

                podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem  

                odpowiednio przez wykonawcę lub  przez te podmioty.    

          9.8 Zamawiający wykluczy z postępowania tych wykonawców, który należąc 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze 

zmianami),  złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.   

 

     10. Inne dokumenty: 

10.1 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wg. 

załącznika    nr 6 do SIWZ                

               
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego działającego pod firmą Wodociągi     

i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach przy ul. 

Czecha 1, w pokoju Księgowości, do dnia 18 lipca 2016 r. do godz. 14:00.  

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcy.   
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 14:15.  w siedzibie 

Zamawiającego Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Krapkowicach przy ul.  Czecha 1, w gabinecie Prezesa. Otwarcie ofert jest jawne. 

 
 

 
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami faksem na nr : 

077/4078278 lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: 

wik_poczta@krapkowice.pl  

2. Wykonawcy mogą również kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na 

adres: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach przy ul. Czecha 1, 

47-300 Krapkowice.  

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godz. od 8:00 do godz. 15:00 od 

poniedziałku do piątku.   

4. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.    

5. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lub będzie dotyczył już udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 4.  

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści ją na 

stronie internetowej: www.wik.krapkowice.pl  

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
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Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie 

internetowej.  

9. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej 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 ją na stronie 

internetowej.  

10. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną – każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

 
 

 
IX. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 
 

 
Do kontaktów z wykonawcami uprawnione są następujące osoby :  
 

1. Jerzy Delewicz - Prezes - w sprawach merytorycznych ;  
     tel. 77/4661687  

  fax.77/ 4078278  
  e- mail : wik_poczta@krapkowice.pl  

 
         

2. Irena Wójcik - w sprawach proceduralnych ;  
      tel.  507 154 547 
      e-mail : iwojcik@poczta.onet.pl 

 
 

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
 
    1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN 

    2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

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

     - pieniądzu , 
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- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze  

poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

  - 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 (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek    

bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy Krapkowice nr 

konta: 28 8884 0004 2001 0000 0244 0001.  

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem     

terminu na składanie ofert w kasie Zamawiającego.  

6.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle 

wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert.  

    7. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie     

wykluczony z postępowania. 

    8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami 

na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a   

i art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
 

 1. Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
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XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZANCZENIE I 

SPOSÓB OCENY OFERT 
 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się   

    następującymi kryteriami oceny ofert: 

                             K1-  cena oferty -90 % 
 
         Sposób oceny ofert:  
 
Kryterium K1 : 
przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym 
wzorem : 
 

         C min 
K1 = ------- x 90% x 100 pkt. 

                                                 Co 
 

K1 –         liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium  

C min –    cena brutto oferty najtańszej, 

Co –         cena brutto oferty ocenianej. 

 
Najwyższa punktacja w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać max. 90 pkt. 

 
 
           K 2   -  okres gwarancji (w miesiącach)  -  10% 
 
kryterium K2  będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej   
w ofercie i punktowane w następujący sposób:  
 
         
                                                       To 

                                         K2 =  ----------10% x 100 pkt. 
                                                        Tn 

           
  To – okres gwarancji badanej oferty 
  Tn -  najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert  
 
Uwaga! Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 72 
miesiące. 
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W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy 
lub dłuższy niż 72 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona. Okres gwarancji należy 
podać w pełnych miesiącach.  
 
 
Najwyższa punktacja w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać max. 10 pkt. 

 

Najkorzystniejsza ofertą będzie ta oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów.  
 
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 

dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż ceny zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 

XIII. PODWYKONAWCY  
 

   
1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.     

     Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę         

jakiejkolwiek części robót  budowlanych. 

2. Jeśli wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,             

o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, a w przedmiotowym postępowaniu 

warunków, o których mowa w dziale V SIWZ, powoła się na zasoby 

podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca 

zobowiązany jest wskazać na Formularzu ofertowym nazwy (firm) tych 

podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy, w celu określonym w pkt. 2, wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca  

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 

niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.   

 4. Wykonawca może zawrzeć umowę na podwykonawstwo na wykonanie robót 

budowlanych. Zamawiający wniesie odpowiednio zastrzeżenie (do projektu 
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umowy) i sprzeciw (do umowy), w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od 

przedłożenia projektu umowy Zamawiającemu lub przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                         

o podwykonawstwo, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 

będzie dłuższy niż 30 dni. 

 
XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
 
 

   1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 

2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2.3 odrzucenia oferty odwołującego. 

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

  4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając 

kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

upływem tego terminu. 
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  5.   Terminy wniesienia odwołania: 

  5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji                

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

  5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

 5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1 i 5.2. wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 5.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

5.4.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych     

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

5.4.2  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie  

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

  6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają 

stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

  7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

  8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
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XV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 
 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień 

publicznych oraz SIWZ  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu       

o podane kryteria oceny ofert. 

2.  Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi 

jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze oferty 

najkorzystniejszej, o wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone oraz                    

o wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o terminie, określonym 

zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.  

3.  Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 będą ponadto zawierać informację,     

o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.  

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.  

5.  Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed 

zawarciem umowy do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego wg. 

wzoru przekazanego przez Zamawiającego, w oparciu o dane zawarte w 

ofercie.  

 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO     

WYKONANIA UMOWY 
 

 

1. Zamawiający żąda wniesienie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 

kilku następujących formach: 
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a) pieniądzu; 

   b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tymże zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem 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 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

      3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na  

rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr 

rachunku: 85 8884 0004 2001 0000 7243 0004. 

      4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

      5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt. 2 a-e, z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

      6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 

151 ustawy – Pzp.   

      7.Treść zabezpieczenia składanego w formach wymienionych w pkt. 2 
b-e:  

 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 

reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być 

podpisana/e przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

Gwaranta/Poręczyciela. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na 

piśmie dokumenty, z których wynikać będzie stosowne upoważnienie 

(upełnomocnienie) wraz z kompletem dokumentów w przypadku 

udzielania dalszych pełnomocnictw wykazujących umocowanie do 

działania w imieniu Gwaranta (Poręczyciela) w postaci oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta 

(Poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien 

być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz 
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z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści 

gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 

Gwaranta (Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia, na każde pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o 

niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego 

wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty. W 

treści gwarancji (poręczenia) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) 

dodatkowych warunków (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie 

listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów 

(oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w 

imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).  

Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 

(poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za 

pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu 

potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób 

uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Zamawiającego.  

Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 

(poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu 

gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany 

Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została 

zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).  

Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji 

wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji 

(poręczenia). 
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XVII. PROJEKT UMOWY 

 
 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany  

do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy, stanowiącym 

zał. nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy w trakcie postępowania Zamawiający 

dokona zmian w projekcie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

umowy na warunkach określonych w projekcie umowy z uwzględnieniem tych 

zmian.    

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez  

wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 1. 

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru 

wykonawcy w przypadku: 

a) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy : istotnych i nieistotnych 

zmian w dokumentacji projektowej /zgłoszonych przez Wykonawcę, 

potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego/, 

których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do 

przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez 

Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania spowoduje wstrzymanie 

realizacji przez Wykonawcę zamówienia podstawowego - co pociąga za sobą 

potrzebę przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia 

podstawowego, dopuszcza się wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia o termin niezbędny do wykonania tych robót, 

 

b) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany 

zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 projektu umowy (zał. 

nr 7 do SIWZ),  
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c) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku 

VAT – wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości 

netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,   

 

d) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a 

jednocześnie będącego  podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołał 

się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, jeśli wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca  samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.          

 

2. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do     

umowy pod rygorem nieważności.    

  3. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy 

ustawy Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie stanowią inaczej. 

 


