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                                     Nr sprawy: ZP.271.1.2016 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina
Kiełczygłów zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie: 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

na zadanie pn.:  „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z
budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie”  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:  

 

Kiełczygłów, dnia 09 listopada 2016 r. 
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I. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta musi być w formie pisemnej i musi spełniać następujące wymogi: 
a) musi być przygotowana w języku polskim, 
b) musi zawierać nazwę firmy, adres, nr faksu do kontaktu,
c) musi zawierać cenę oferty netto i brutto podaną cyfrowo i słownie w walucie

polskiej na druku załączonym do SIWZ (załącznik nr 2),
d) musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  zaciągania

zobowiązań,
e) ewentualne  poprawki  naniesione  muszą  być  czytelne  i  opatrzone  podpisem

osoby lub osób uprawnionych,
f) oferta musi być złożona w nieprzeźroczystej, zaklejonej kopercie z nazwą firmy,

z oznaczeniem: „Oferta na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej
wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie”. W przypadku braku
takiego  oznaczenia  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert, 

g) oferta  musi  być  przygotowana  w  sposób  zabezpieczający  jej  porządek  
i integralność, 

h) oferta musi zawierać formularz ofertowy (załącznik nr 2),
i) zaleca się ponumerowanie stron oferty i wszystkich dokumentów załączonych

do oferty oraz połączenie ich w sposób trwały,
j) pożądane  przez  Zamawiającego  jest  dołączenie  do  oferty  spisu  treści  z

wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty. 

Uwaga: 

ze  względu  na  rozmiar  plików  projektów  budowlanych  i  możliwymi

trudnościami  technicznymi z  umieszczeniem  jak  i  otworzeniem ze strony

BIP,  Zamawiający   udostępni  bezpłatnie  część  dotyczącą  projektów

budowlanych na nośnikach CD – na wniosek Wykonawcy.

II.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z 
art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej.
2. Warunki  udział  w  postepowaniu,  o  których  mowa  w  ust.1  pkt.  2  dotyczące

zdolności technicznej zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te  zostały  wykonane,  z  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  roboty
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budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze
wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  inne  dokumenty,
wykonał:
1) Co  najmniej  jedną  robotę  budowalną  polegającą  na  wykonaniu  technologii

uzdatniania wody o przepustowości minimum 50 m3/h;
2) Co najmniej jedn obiekt budowlany o powierzchni zabudowy min. 400m2.

3. Zamawiający  wykluczy  wykonawcę  z  postępowania  w  przypadku  zaistnienia
podstaw do wykluczenia:
1. określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
2. wskazanych poniże okoliczności przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

a.  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd
układzie  w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane
zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego  majątku  lub  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b. który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co
podważa  jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku
zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;

c. jeżeli  wykonawca  lub  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  wykonawcy
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

- zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- członkami komisji przetargowej,
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

             chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiaj ącego 
             w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał  w istotnym stopniu  wcześniejszą  umowę w sprawie  zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w  art.  3  ust.  1  pkt  1-4,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub
zasądzenia odszkodowania;

e. będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli
za  jego  popełnienie  wymierzono  karę  aresztu,  ograniczenia  wolności  lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

f. jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
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spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt e;

g. wobec  którego  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu
obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono
tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

h. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co  zamawiający  jest  w  stanie
wykazać  za  pomocą  stosownych  środków  dowodowych,  z  wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. W przypadku  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
wymaga  się,  aby  Wykonawcy  wspólnie  spełniali  w/w  warunki  udziału  w
postępowaniu.  W  przypadku  konsorcjum  żaden  z  wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  nie  może  podlegać  wykluczeniu  na
podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie

społeczne  lub  zdrowotne  albo  że  zawarł  porozumienie  z  właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  a następnie zbada, czy wykonawca,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę,
którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie
krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

III. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału  w postępowaniu Wykonawca
obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (dalej  jako:  ustawa  Pzp),  dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (dalej  jako:  ustawa  Pzp),  dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 5 do SIWZ.
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3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

4) Aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego
potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, 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,

5) Aktualne 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  albo  wniosków  o
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  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;.

6) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez
podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z
uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym charakterze  wykonawca  nie  jest  w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, załącznik nr 3 do SIWZ:

a)  Co  najmniej  jedną  robotę  budowalną  polegającą  na  wykonaniu
technologii uzdatniania wody o przepustowości minimum 50 m3/h;
b) Co najmniej jedn obiekt budowlany o powierzchni zabudowy min. 400m2.

7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym,
że  wykonawca  nie  należy  do  grupy  kapitałowej,  w  terminie  3  dni  od  dnia
zamieszczenia  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  informacji  z  otwarcia
ofert (art. 86 ust. 5ustawy Pzp).

8) Oświadczenie, iż realizacja zamówienia nie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z  przepisami  o  podatku od
towarów i  usług  (art.  91 ust.  3a ustawy z  dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami).

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3),4),5) niniejszego rozdziału należy
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
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3. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że:
1) składa  informacj  ę  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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie

społeczne  lub  zdrowotne  albo  że  zawarł  porozumienie  z  właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,

b.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
c) W  przypadku  konsorcjum  do  oferty  musi  być  załączony  dokument

ustanawiający  pełnomocnika  konsorcjum  do  reprezentowania  go  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) wykonawców,  jednolity  dokument  lub  każdy  z  wykonawców  wspólnie

ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1
ustawy  Pzp.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie zobowiązania,

3) zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w
postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia.  Przyjmuje  się,  że
pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  obejmuje  pełnomocnictwo  do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

4) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do  oferty  dokumentów,  wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  z
Pełnomocnikiem;

5) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może  przed  zawarciem  umowy  wezwać  pełnomocnika  do  przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub
sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając
zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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8) Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty
zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału  w postępowaniu oraz bada,  czy nie  zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
ustawy Pzp.

9) W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

10) 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.

11) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.  6, 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:
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną.

12) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art.  22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

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

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

d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące realizację zadania

pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa  stacji  wodociągowej  wraz  z  budową
sieci wodociągowej w Kiełczygłowie” oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiającego,  po  zakończeniu  wszystkich  robót  budowlanych  objętych
niniejszym  zamówieniem,  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  stacji
uzdatniania wody. 

2. Stacja uzdatniania wody została zaprojektowana w celu poboru, uzdatniania i
dostawy wody dla potrzeb użytkowników Gminy Kiełczygłów. 
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3. Określenie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  Wspólnym  Słownikiem
Zamówień: 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV Główny Przedmiot:

• 45252126-7 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
• 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
• 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
• 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
Dodatkowe przedmioty:

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
• 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
• 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
• 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
• 45331210-1 Instalowanie wentylacji
• 45247270-3 Budowa zbiorników
• 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
• 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
• 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy: 
1) Konstrukcja

a) budynek stacji uzdatniania wody,
b) zbiornik retencyjny wody,
c) odstojnik wód popłucznych w istniejącym zbiorniku,
d) zarezerwowanie lokalizacji awaryjnego ujęcia wody wraz z obudową,

2) Architektura
3) Instalacje wod-kan

a) doprowadzić wodę i odprowadzić ścieki z węzła sanitarnego,
b) doprowadzić wodę i odprowadzić ścieki z pomieszczenia chlorowni, 
c) zaprojektować  zawór  posadzkowy i  kratkę  ściekową  w pomieszczeniu

pompowni i stacji uzdatniania wody.
4) Instalacja grzewcza i wentylacja pomieszczeń 
5) Poprzez  zamontowanie  trójnika  i  zasuwy  odcinającej  włączenie  się  do

istniejącego wodociągu.
6) Instalacja elektryczna 

Strona 8 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-rurociagow-do-przesylu-wody
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow


GMINA KIEŁCZYGŁÓW
ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów 

NIP: 508-001-45-37  REGON: 730934648
tel. 43 8425022, 8425078   fax. 43 8425022  wew. 21
email:kielczyglow.gm@hot.pl www.kielczyglow.pl 

5. Do obowiązków Wykonawcy, należy również wykonanie wszelkich innych robót,
czynności,  jak  i  przygotowanie  dokumentów,  niezbędnych  do  zrealizowania
zamówienia, wliczając w to m.in.: 
a) przygotowanie zaplecza budowy,
b) zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i mienia,
c) oznaczenie i  zabezpieczenie instalacji  na powierzchni ziemi oraz urządzeń

podziemnych.  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  urządzeń  (np.
istniejącego  uzbrojenia)  w  trakcie  prowadzonych  prac  Wykonawca  ma
obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu pierwotnego) na swój
koszt i swoim staraniem, 

d) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich środków ostrożności, 
e) ponoszenia  odpowiedzialności  za szkody powstałe  w trakcie  wykonywania

przedmiotu umowy,
f) sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac rzeczowo - finansowego,

który będzie stanowił integralną część umowy,

6. Dokumentacja  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  Zamawiającego.  
W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu, powinien
zgłosić to Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie
udostępniana Wykonawcy w wersji elektronicznej w celu sporządzenia oferty. 

7. Wszystkie  nazwy  własne  materiałów  użyte  w  dokumentacji  projektowej,
przedmiarach  robót  i  SIWZ  podane  są  przykładowo  i  określają  minimalne
parametry jakościowe. 

1)  Użyte w dokumentacji  projektowej materiały i urządzenia o nazwach
handlowych  tam  zawartych,  nie  są  obowiązujące.  Zamawiający
dopuszcza  składanie  ofert  z  użyciem  materiałów  równoważnych  do
materiałów wymienionych w projektach, STWiOR oraz w przedmiarach,
pod  warunkiem,  że  ich  parametry  będą  odpowiadały  parametrom
określonym w dokumentacji  projektowej.  Wykonawca,  który powołuje
się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest
obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały  spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. 

2)  Użyte w dokumentacji  projektowej materiały i urządzenia o nazwach
handlowych tam zawartych, nie są wiążące dla Wykonawcy, jednakże
jeśli są to urządzenia wymienione w dokumentacjach oraz przedmiarach
(załączniki  do  SIWZ),  Wykonawca,  w  przypadku  wskazania  urządzeń
innych  niż  ujęte  w  projekcie,  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty
dokumenty  potwierdzające  równoważność  proponowanych  urządzeń  
z ujętymi w projekcie. Zamawiający na etapie oceny ofert będzie badał
równoważność  zaproponowanych  urządzeń  pod  kątem  parametrów
technicznych i użytkowych. 

3)  Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty
załączy  dane  techniczne  pokazujące,  że  zaproponowany  jako
równoważny  element  spełnia  wymienione  wymagania  zarówno  pod
względem  technicznym  i  jakościowym  wraz  z  oświadczeniem
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producenta,  że  proponowane  urządzenie  jest  równoważne  do
zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Przez
pojęcie  urządzeń  i  materiałów  równoważnych  należy  rozumieć
urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym
pozwoleniem  na  budowę  oraz  zapewniające  uzyskanie  parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4)  Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  aby  proponowane  urządzenia
równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem
bezwzględnym jest,  by  było  to  urządzenie  sprawdzone,  pracujące  na
innych  realizowanych  obiektach  (podać  obiekty,  w  których  zostały
zamontowane oraz  rok  realizacji)  przez  okres  nie  krótszy  niż  2  lata.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i  sprawdzenia
działania  urządzenia  równoważnego  pracującego  na  wskazanym
obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może
naruszyć  praw osób  trzecich  z  tytułu  patentów,  znaków towarowych,
praw autorskich  i  innych oraz oświadcza,  że wymagana dla realizacji
przedmiotu  umowy  produkcja  i  sprzedaż  nie  jest  prowadzona  
z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 

5)  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  rozwiązań  projektowych  na
równoważne  po uzgodnieniu  i  wyrażeniu  zgody przez  Zamawiającego
oraz  Projektanta  w  ramach  nieistotnych  zmian  projektowych,  pod
warunkiem, że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia nie wzrośnie w
stosunku do kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Rozwiązania wymagające istotnej zmiany do projektu oraz wymagające
zmiany pozwolenia na budowę nie stanowią rozwiązań równoważnych do
zaprojektowanych.      

8. Do Wykonawcy należy również zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego  w  Pajęcznie  wznowienia  robót,  zakończenia  robót  oraz
wystąpienie  w  imieniu  Zamawiającego  o  odbiór  i  uzyskanie  pozwolenia  na
użytkowanie. 

9.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  dokona  rozruchu  technologicznego  stacji
uzdatniania  wody  i  będzie  prowadził  nadzór  technologiczny  przez  okres
minimum  30  dni  oraz  przeprowadzi  badania  wody  za  pośrednictwem
akredytowanego laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości
prowadzonych  badań  wody  zatwierdzonych  przez  Państwową  Inspekcję
Sanitarną. 

10.  Przez  przedmiotowe  badania  wody  rozumie  się  przeprowadzenie  na
wodzie  uzdatnionej  –  podawanej  do  sieci  oraz  wodzie  surowej  badań
określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  jakości  wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

11.  Analizy w wodzie uzdatnionej Wykonawca zobowiązany jest prowadzić do
czasu uzyskania pozytywnych wyników – minimum trzy razy w następujących
po sobie badaniach, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27
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listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). 

12.  Wody  popłuczne  będące  ściekami  powstałymi  w  wyniku  rozruchu
technologicznego  stacji  uzdatniania  wody,  Wykonawca  przebada  
w akredytowanym laboratorium pod względem:  odczynu,  zawiesiny  ogólnej,
ChZT,  BZT  oraz  żelaza  do  momentu  uzyskania  wyników  zgodnych  
z pozwoleniem wodno-prawnym oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z  dnia 18 listopada 2014 r.  w sprawie warunków, jakie  należy spełnić  przy
wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
 

13.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  dokumentację  rozruchu
technologicznego  stacji  uzdatniania  wody  zawierającej  protokoły  rozruchu,
prawidłowe  nastawy  parametrów  urządzeń,  DTR  zainstalowanych  urządzeń,
instrukcję obsługi/eksploatacji stacji uzdatniania wody. 

14.  Wykonawca  ma  obowiązek  przeszkolenia  wskazanych  przez
Zamawiającego  pracowników  w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  niniejszego
przedmiotu zamówienia. 

15.  Obowiązkiem Wykonawcy  jest  wystąpić  w imieniu  Zamawiającego do
Urzędu Dozoru Technicznego o uzyskanie należnych pozwoleń. 

16.  Wykonawca  ma  obowiązek  uzyskać  pozytywną  ocenę  higieniczną  na
zastosowane  materiały  wydaną  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną.   

17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary natężenia oświetlenia i
hałasu w warunkach pracy stacji uzdatniania wody. 

18.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  świadectwo  energetyczne
wykonanej budowli. 

19.  Wykonawca  na  czas  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji
technologicznej  oraz  rozruchem stacji  uzdatniania  wody  zapewni  technologa
posiadającego stosowne doświadczenie.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.  
Kryteria oceny oferty: 

A. Cena – 80%
B. Gwarancja – 20%

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone w sposób następujący:

Strona 11 



GMINA KIEŁCZYGŁÓW
ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów 

NIP: 508-001-45-37  REGON: 730934648
tel. 43 8425022, 8425078   fax. 43 8425022  wew. 21
email:kielczyglow.gm@hot.pl www.kielczyglow.pl 

A. Cena - 80% 

cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:
C = [C min / C bad] x 80
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

B. Gwarancja G – 20%
Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:
Gwarancja – według następującego wzoru:
G=(Gb/Gm) x 100 x 20%
G – uzyskana ilość punktów za gwarancję oferty badanej
Gb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej
Gm – maks. długość udzielonej gwarancji z zaoferowanych
UWAGI:
1. Wykonawca w swojej ofercie musi określić długość gwarancji w miesiącach.
2. Wskazanie tej długości wynoszącej „60” miesięcy będzie równoznaczne z 
przyznaniem 0 punktów.
3. W celu uniknięcia stosowania przez Wykonawców nadmiernego wydłużania 
zdeklarowanej długości gwarancji, Zamawiający określa maksymalną długość na 
„84” miesięcy. Każde zdeklarowane długości gwarancji ponad w/w wartość, będzie 
przez Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca 
zadeklarował „84” miesięcy.

Suma liczb A i B będzie stanowić ocenę punktową oferty.
Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. 

VI) Opis sposobu obliczania ceny za przedmiot przetargu. 

1. Za  realizację  przedmiotu  zamówienia  przewiduje  się  wynagrodzenie
ryczałtowe. 

2. Podstawą  wyceny  oferty  jest  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja
techniczna  wykonania  i  odbioru  robót.  Z  uwagi  na  ryczałtową  formę
wynagrodzenia dokumentem podstawowym jest projekt budowlany. Załączone
do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy
(pomocniczy), a nie służący do obliczenia wynagrodzenia.   

3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

4. W przypadku zapytań i odpowiedzi do przetargu Wykonawca musi je uwzględnić
w wycenie przedmiotu zamówienia. 
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5. W cenie oferty przedkładanej przez Wykonawcę powinny być zawarte wszelkie
cła,  podatki  i  inne  należności  płatne  przez  Wykonawcę  jako  koszt  ogólny
budowy.

6. Jako  koszty  ogólne  w  wycenie  oferty  należy  przewidzieć  koszty  związane  
z wycinką drzew, jeżeli będą wymagane. 

7. Cena  podana  w  formularzu  oferty  ma  zawierać  wycenę  całego  przedmiotu
zamówienia. 

8. Cena brutto oferty będzie podlegała zmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT. 

9. Cena nie podlega waloryzacji. 

10. Wszelkie  rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone
będą  
w polskich złotych. 

11. Wszystkie wartości jednostkowe i cena mają być podane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

12. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są
zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla
celu  porównania  ofert,  Zamawiający  doliczy  do  ceny  ofertowej  netto
Wykonawcy  zagranicznego  kwotę  należnego  (obciążającego  Zamawiającego  
z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany
odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego. 

13. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wszelkich robót, a w
szczególności:  przygotowawczych,  odtworzeniowych  i  porządkowych,
ewentualnego usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, zagospodarowania placu
budowy,  utrzymania  zaplecza  budowy (naprawy,  woda,  energia  elektryczna,
telefon), odtworzenia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia
gruntu,  ewentualnego  pompowania  wody,  pełnej  obsługi  geodezyjnej,
oznakowania pionowego na czas prowadzenia robót, przeprowadzenie rozruchu
technologicznego,  szkolenie  pracowników,  wykonania  wszelkich  robót
towarzyszących  oraz  robót  dodatkowych  związanych  z  organizacją  i
zabezpieczeniem  placu  budowy  jak  również  wykonanie  wszelkich  badań
niezbędnych do dokonania odbioru technicznego robót budowlanych, a także
koszty doprowadzenia placu budowy do należytego stanu, itp. 

VII) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
1. Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa  za  cenę  ryczałtową

obejmującą całość wynagrodzenia za przedmiot umowy w tym: zakres rzeczowy
określony  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  oraz  dokumentacji
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projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz
przedmiarze robót. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami  wykonania  przedmiotu
umowy. Zmiany, o których mowa muszą być każdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystawiania  faktur  częściowych  za
wykonane i  potwierdzone protokołem odbioru  roboty  zgodnie  ze  stanem ich
zaawansowania.  Dokładne  warunki  płatności  określona  umowa  będąca
załącznikiem do niniejszej specyfikacji.   

4. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia, tj.
roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie
spełniał warunki wynikającego z jego przeznaczenia. 

5. Wykonawca wystawi fakturę po pozytywnych odbiorach robót potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto
Wykonawcy  podane  na  fakturze,  w  terminie  30  dni  od  daty  dostarczenia
faktury.
 

VIII) Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielania  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia. 

IX) Termin wykonania 

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: 
1. Rozpoczęcie robót – od daty podpisania umowy 
2. Zakończenie robót –  10 maja 2017 r. + 30 dni na rozruch technologiczny

oraz nadzór technologa, tj. do 10 czerwca 2017 r.
3. Nie  zaznaczenie  w  formularzu  ofertowym  oferowanej  ilości  dni  nadzoru

technologicznego będzie traktowane jako przyjęcie minimalnej ilości dni nadzoru
technologicznego i będzie przyznane 0 pkt. 

X) Gwarancja i rękojmia 

Zamawiający wymaga rękojmi oraz gwarancji na roboty budowlane, urządzenia oraz
materiały na okres minimum 5 lat. 

XI) Wskazanie miejsca i terminu składania oferty. 
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Zamkniętą ofertę należy złożyć do dnia  25 listopada 2016 r. do godziny  1000 w
Urzędzie  Gminy Kiełczygłów,  ul.  Tysiąclecia  25,  98-358 Kiełczygłów pokój  nr  12 -
Sekretariat. 

XII) Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  25  listopada  2016  r.  o  godzinie  1020 
w  Urzędzie  Gminy  Kiełczygłów,  ul.  Tysiąclecia  25,  98-358  Kiełczygłów  –  sala
konferencyjna.

XIII) Wadium 

1. Zamawiający  wymaga  od  Wykonawców  wniesienia  wadium  w  wysokości
20     000,00zł (wysokość  wadium  w  kwocie  nie  większej  niż  3%  wartości
zamówienia). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium  może  być  wnoszone  w:  pieniądzu,  poręczeniach  bankowych  lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem  pieniężnym),  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach
ubezpieczeniowych, 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. 

4. Wadium w formie gwarancji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, natomiast kopię
potwierdzenia wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie razem z ofertą. 

5. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  musi  być  wpłacone  na  rachunek  bankowy
Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Ruścu o/Kiełczygłów nr konta: 57 9264 0009
0010 0003 2000 0030. Gotówka musi wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia
składania  ofert  do  godziny 1000,  niespełnienie  tego warunku będzie  traktowane
jako brak wniesienia wadium. 

6. W przypadku  oferty  wspólnej,  wadium wniesione  przez  jednego ze  wspólników
uważa się za wniesione prawidłowo. 

7. Zwrot wadium oferentom nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1), 1a) i 2) ustawy Prawo
zamówień publicznych. 

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

9. Oferenci tracą wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz 5
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIV) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Oferent wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy musi wnieść kwotę w
wysokości 5% wartości ceny przetargowej brutto tytułem zabezpieczenia należytej
realizacji umowy. Kwota należytego zabezpieczenia wykonania umowy może być
wnoszona  w  pieniądzu,  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej

Strona 15 



GMINA KIEŁCZYGŁÓW
ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów 

NIP: 508-001-45-37  REGON: 730934648
tel. 43 8425022, 8425078   fax. 43 8425022  wew. 21
email:kielczyglow.gm@hot.pl www.kielczyglow.pl 

kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej  (zobowiązanie  kasy  jest  zawsze
zobowiązaniem  pieniężnym),  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach
ubezpieczeniowych, 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. Wpłaty gotówkowe będą
lokowane w Banku Spółdzielczym w Ruścu o/Kiełczygłów na konto nr: 57 9264
0009 0010 0003 2000 0030.

2. Zgodnie  z  art.  151  ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych  zabezpieczenie
będzie zwrócone w terminie 30dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

3. W związku z powyższym termin ważności zabezpieczenia musi być dłuższy o 30dni
od terminu wykonania zamówienia podanego w pkt. VIII SIWZ.

4. W przypadku ustanowienia kwoty zabezpieczenia w poręczeniach lub gwarancjach
Zamawiający  sugeruje,  aby  ich  ważność  ustanowić  w  jednym  dokumencie  wg
wytycznych: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia na okres zgodnie z pkt 3,
b) 30%  kwoty  zabezpieczenia,  które  pozostaje  na  okres  rękojmi  

i gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy, powinno być ustanowione w
tym samym dokumencie bez konieczności zmiany tego dokumentu. 

XV) Opis  sposobu  udzielania  wyjaśnień  dotyczących
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  porozumiewania  się  z
Wykonawcami  oraz  oświadczenie  czy  zamiesza  się  zwołać  zebranie
Wykonawców. 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: 
a) od poniedziałku do piątku: od godziny 8.00 do godziny 15.00

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów. 
3. Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oświadczeń,  zawiadomień,  wniosków  oraz

informacji  pisemnie, faksem pod numerem tel. 43 8425022 wew. 21 lub drogą
elektroniczną  na  adres  kielczyglow.gm@hot.pl  (w  temacie  wiadomości  należy
obowiązkowo zaznaczyć nazwę przetargu). 

4. Wszelkie  odpowiedzi  na  zapytania  dotyczące  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia będą wyjaśniane pisemnie lub faksem niezwłocznie chyba, że prośba o
wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie  do
Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. 

5. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu
składania  ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do
zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na
wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O
przedłużeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie
wszystkich  Wykonawców,  zamieszczając  informację  na  stronie  internetowej,  na
której udostępniono SIWZ. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie  o  zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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XVI) Termin związania Wykonawcy ze złożoną ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 

XVII) Informacja o trybie otwarcia. 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 
3. Podczas  otwierania  ofert  Zamawiający  ogłosi:  nazwy oraz  adresy  Oferentów,  a

także  informacje  dotyczące  ceny  oraz  ilości  oferowanych  dni  nadzoru
technologicznego.

XVIII) Informacja o trybie oceny ofert 

1. Oceny poszczególnych ofert w sposób niejawny będzie dokonywała powołana w
tym celu komisja przetargowa. 

2. W pierwszej kolejności komisja będzie oceniać spełnienie warunków wymaganych
od Wykonawcy zgodnie z pkt II specyfikacji. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie
Wykonawców,  którzy  do  terminu  składania  ofert  nie  złożyli  oświadczeń  i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Wykonawcy,  którzy  nie  złożyli  w  wyznaczonym  terminie  oświadczeń  
i  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  3,  zostaną  wykluczeni  
z postępowania – art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Następnie oferta zostanie sprawdzona czy jej treść odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

7. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień,
a  w  przypadku  składania  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  należy
wykazać  (przedstawić  dowody),  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny.
Zamawiający  może  żądać  kosztorysu  ofertowego  na  wyjaśnienie  rażąco  niskiej
ceny. 

8. Zamawiający  zgodnie  z  art.  87  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe – czyli omyłki dotyczące działań arytmetycznych

na liczbach, np.: 
-  błędny  wynik  działania  matematycznego  wynikający  z  dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

c)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 
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9. W przypadku poprawienia oferty zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Zamawiający
wymaga od Wykonawców pisemnej  odpowiedzi  o  braku  zgody   na poprawienie
przedmiotowej  omyłki.  Brak  odpowiedzi  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia będzie traktowany jako niezgodzenie się  na poprawienie omyłki co
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy (uchwała
KIO/KU 35/12)

10. Oferty,  które  nie  spełnią  treści  specyfikacji  oraz  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych zostaną odrzucone – art. 89 ust. 2 Prawo zamówień publicznych. 

11. Wśród  ofert,  które  spełniły  postawione  warunki,  komisja  dokona  ich  oceny
zgodnie z pkt V specyfikacji. 

12.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  

i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a  także  punktację  przyznaną  Oferentom w każdym kryterium oceny  ofert  i
łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  podając  uzasadnienie  faktyczne i  prawne –  jeżeli  postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia
albo zapytania o cenę,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,  po  którego  upływie  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego
może być zwarta. 

XIX) Jawność postępowania. 

1. Zgodnie  z  art.  96  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych  –  protokół  wraz  
z  załącznikami  jest  jawny,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeśli Oferent nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione  oraz  wykaże,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa –  dokumenty tajne muszą być wyodrębnione w ofercie  
i odpowiednio oznakowane.

2. Z  treścią  złożonych  ofert  będzie  można  się  zapoznać  po  złożeniu  pisemnego
wniosku. 

3. Zapoznanie z ofertami będzie następowało w obecności uprawnionego pracownika
Gminnego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Pawłowicach  w  wyznaczonym
wcześniej terminie. 

XX) Nazwiska,  stanowiska  służbowe  oraz  sposób
porozumiewania  się  
z  pracownikami  Zamawiającego,  uprawnionymi  do  bezpośredniego
kontaktowania się z Wykonawcami. 
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Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: 
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Mieczysław Majewski tel.: 43 8425022 wew.
23 w godzinach od 7.30 do 15.00
- w zakresie procedury: Marek Kula tel.: 43 8425022 wew. 33, w godzinach od
8.00 do 15.00 

XXI) Środki odwoławcze. 

Wykonawcom przysługują  środki  ochrony  prawnej  wymienione  w  dziale  VI  Prawa
zamówień publicznych. 

XXII) Informacje o formalnościach (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt
14  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych),  jakie  powinny  być
dopełnione po zakończeniu przetargu celem podpisania umowy.

Po wyborze oferty, wybrany Oferent zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg pkt
XIII specyfikacji.
Spełnienie powyższego wymagania jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy.
W przypadku nie spełnienia powyższego wymagania oraz nie podpisania umowy w
wyznaczonym terminie,  Zamawiający  wybiera  ofertę,  która  jest  kolejna  wg  oceny
komisji przetargowej – art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: 
1) wstępny  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  do  akceptacji,  zostanie  on

dookreślony po podpisaniu umowy,
2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1 mln zł,

3) kopie  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  osoby  przewidzianej  jako
kierownik budowy wraz z ważnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,

4) kosztorys ofertowy - wartość kosztorysu ofertowego musi być zgodna z wartością
podaną w ofercie przetargowej. 

XXIII) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

XXIV) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXV) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXVI) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXVII) Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  
w postępowaniu. 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

• Zał. nr 1 - wzór umowy .
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• Zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego
• Zał. nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
• Zał. nr 4 - wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
• Zał. nr 5 - wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
• Zał. nr 6 - wzór listy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej / 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
• Zał. Nr 7 - Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca.
• Zał. Nr 8 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
• Zał. nr 9 - dokumentacja projektowa i przedmiary.
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