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I.   ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, 

kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł 

tel. 87 421 65 88 

fax: 87 421 66 19 

e-mail: zwik@mikolajki.pl 

strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl 

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

 

W związku ze spełnianiem przesłanek dotyczących zamówień sektorowych, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4, art. 132 ust. 2 punkt 1 oraz zgodnie z treścią 

art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., 

poz. 1579 ze zm. – dalej: ustawa), postępowania o udzielanie zamówienia, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

cytowanej wyżej ustawy (443.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.548.000 euro dla robót 

budowlanych) prowadzone są w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień obowiązujący 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach z dnia 30.08.2016r.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

   1. Przedmiot zamówienia: 

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym 

Olszewo - Woźnice” 

 

Kody CPV przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV – 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV – 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

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

ścieków 

CPV – 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

CPV – 45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 

CPV – 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 

CPV – 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Olszewo, gm. Mikołajki wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice. 

 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 

 wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC ze ścianka litą wg 

normy PN-EN 1401 – 1:2009 i sztywności obwodowej co najmniej SN8, o średnicy ø 150 

L = 91,1m i ø 200 L = 2 370,3m   łączonych za pomocą uszczelek gumowych, 

 wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur ciśnieniowych PE 100 RC SDR 17 

zgrzewanych doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych, o długości 

odpowiednio: 

PE 100 RC SDR 17 – PE 40 mm o łącznej długości 1,5 m 

PE 100 RC SDR 17 – PE 90 mm o łącznej długości 2 028,1 m 

PE 100 RC SDR 17 – PE 110 mm o łącznej długości 3 518,4 m 

 budowa studzienek rewizyjnych,  

mailto:zwik@mikolajki.pl
http://www.bip.zwik.mikolajki.pl/
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 wykonanie 12 sztuk przepompowni sieciowych i 3 sztuk przepompowni przydomowych, 

 wykonanie przejść projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową DK 16 metodą 

bezwykopową, 

 prowadzenie prac na terenie zamkniętym PKP oraz wykonanie przecisków na całej 

szerokości pasa kolejowego.  

 

Jakiekolwiek podane w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiarze, nazwy 

własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy 

handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu 

standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, 

parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot 

zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez 

Zamawiającego. 

 

2. Gwarancja. 

Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji, nie 

więcej niż 72 miesiące. 

 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakres zamówienia określają: 

1) Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, 

2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 9 do SIWZ, 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik Nr 10 do SIWZ, 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania 

jak za swoje własne. 

 

IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia kierownika budowy. Zmiana kierownika 

budowy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: 

a) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy, 

b) decyzją o nadaniu uprawnień, 

c) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 

d) oświadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy 

o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tę funkcję. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy 

w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie 

przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia 

terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy 

uporządkować teren. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi 

i podwykonawców, 

b) ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji 

i odpowiada za ich uszkodzenie, 

c) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami ustawy i wzoru 

umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom, 

d) do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie 

przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych 

i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób 

trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków 

umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi 
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być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody 

ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej 

części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca 

wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, musi być 

ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem 

Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne 

ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

f) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu o ile będą konieczne na czas realizacji 

inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru, 

Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 

g) Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić 

przejezdność ewentualnych dojazdów i dojść do posesji. 

h) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które 

będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane,  będą zgodne z kryteriami 

technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub 

europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla 

potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem 

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

i) Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do zaakceptowania 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 14 

dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie 

Zamawiającego. 

j) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poleceń Inspektora nadzoru 

związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, 

przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora nadzoru na realizację tych 

poleceń. 

k) Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do 

odbioru ostatecznego. 

l) Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy i kierownicy robót w poszczególnych 

branżach wykonujący czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia biegle 

posługiwali się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni 

wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka 

technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach 

występujących przy realizacji zamówienia. 

m) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty 

budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres minimum 

36 miesięcy, ale nie więcej niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego robót, 

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie okresu gwarancji 

i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia robót do odbioru 

ostatecznego. 

n) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie 

z postanowieniami art. 143b – 143d ustawy. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy. 
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6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w  roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany 

będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych – co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do robót przez 

podwykonawcę. 

7. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Zamawiający informuje, że powyższe zasady  mają zastosowanie także wobec dalszych 

podwykonawców. 

9.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

11. Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy możliwe w zakresie wskazanym w art. 144 

ustawy . 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia-podpisanie umowy 

Data zakończenia: 30.11.2019r. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania u udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 

i ust. 5 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału. 

 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności 

kredytowej w wysokości co najmniej 300 000,00 zł. 

 

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą 

zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

 

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż 

wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. 
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3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

tym okresie, minimum 2 robót budowlanych w branży sanitarnej (budowa sieci 

kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o długości minimum 3 km każda), o minimalnej 

wartości 800 000,00 zł brutto każda.  

  

 Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. 

liczba robót budowlanych, będą zsumowane. 

 

2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie następującymi osobami, które 

zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy 

posiadającym: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej bez ograniczeń, 

 doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co 

najmniej dwóch ukończonych budowach sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

 

3) Osoba do kierowania robotami musi posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze 

zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) 

lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców 

zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65). 

 

  

VII.  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 

3. 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 13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

https://sip.lex.pl/#/akt/16796118/2231256?keyword=Dz.%20U.2016.290&cm=SFIRST


Strona 7 z 18 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

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

5. 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. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą: 

 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

a) Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na: 

 Załączniku Nr 2 do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

 Załączniku Nr 3 do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania. 

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

d) 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. 

 

2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

a)  Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

 

2.  Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 

 

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy, 
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b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

 

3. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, 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 rzez 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. 

a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt 

VI lit. A. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. 

b) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi 

Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt VI lit.A . ppkt 3 poz. 

1) SIWZ. 

c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do 

SIWZ – WYKAZ ROBÓT. 

d) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć 

wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs. 

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać 

będą spełnianie warunku określonego w pkt VI lit. A. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. 

 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,  

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - Załącznik Nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB. 

 

4.   Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego: 

 

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie. 

 

5.  Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 
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1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b) w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć 

w odniesieniu do tych podmiotów. 

 

6. FORMA DOKUMENTÓW: 

1. Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII pkt 1 ppkt 1 i 2  SIWZ dotyczące wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia wskazane w ww. punkcie,, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

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

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt VIII ppkt 3) i 5) SIWZ, w przypadku: 

a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych – Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt 5 poz. 1 SIWZ – 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. 

 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, 

w języku polskim. 
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2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. 

Dz. U. z 2017r., poz. .1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1219 ze zm.). 

W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 

elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą 

elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 

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

Warunków Zamówienia. 

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

terminu składania ofert –pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 

upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

8. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego: 

1) w formie pisemnej na adres: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Mikołajkach z siedzibą przy ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 

2) faksem na numer: 87 421 66 19 

3) w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: 

zwik@mikolajki.pl 

9. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Jarosław Pesta  tel. 87 4216 588 mail: jpesta@mikolajki.pl 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM                      

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 złotych (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 

ustawy, tj.: 

1) - Pieniądzu (przed terminie składania ofert) przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: BS Mikołajki nr konta: 56 9350 0001 0005 9662 2072 0002 z 

dopiskiem „Wadium na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo - Woźnice”, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

https://sip.lex.pl/#/akt/17938059/2016-07-26/event
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

U. z 2018r., poz. 110 ze zm.). 

4. Wadium wniesione przelewem na rachunek Zamawiającego uznane będzie za wniesione 

w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą 

wadium. 

5. Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium wyklucza 

się z postepowania o udzielenie zamówienia. 

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu 

terminu składania ofert, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

8. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy.       

 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

1.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia i składają wraz z ofertą 

pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa. 

1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

4.  Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.  Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: 

a) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do 

SIWZ; 

FORMULARZ OFERTOWY musi być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną 

(uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

w FORMULARZU OFERTOWYM w miejscu „PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY” 

należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

b)  Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej. 

 

6.  Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) wymienione w pkt VIII. ppkt 1 poz. 1) SIWZ oświadczenie zawierające informacje 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, 
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b) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA 

lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 

reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 

c) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) dokumenty, o których mowa w pkt VIII ppkt 1 poz. 2) SIWZ, stanowiące dowód, 

w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

e) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

7. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.   

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

w terminie do dnia 08.10.2018 do godziny 11:00 lub przesłać pocztą (liczy się data 

wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 

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

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu 

w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 

Mikołajki oraz oznaczyć jak niżej: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

…………………………… 

…………………………… 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 

 

OFERTA PRZETARGOWA  

„Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym 

Olszewo - Woźnice” 
Opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 08.10.2018 godz. 11:15” 

 

5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. 

Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta 

będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania. 

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

8. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
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nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 

9. Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty i kosztami zwrotu obciąży 

Wykonawcę. 

10. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  08.10.2018r. o godzinie 11:15 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki. 

11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.bip.zwik.mikolajki.pl 

niezwłocznie po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje 

dotyczące cen złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności. 

 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY    

 

1. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie 

dokumentacji projektowej na podstawie samodzielnie sporządzonych przedmiarów robót 

uwzględniających wszelkie niezbędne do wykonania nakłady rzeczowe oraz koszty 

bezpośrednie i pośrednie jakie mogą powstać z tytułu realizacji całego zamówienia. 

2. Cena wykonania zamówienia ryczałtowa. 

3. W kosztorysie ofertowym Wykonawca musi podać cenę ryczałtową całości zamówienia oraz 

i ryczałtową cenę jednostkową. Cena zamówienia obejmuje wszelkie roboty i nakłady 

niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 

wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ oraz z innych niezbędnych do wykonania 

poszczególnych robót niezbędnych czynności, między innymi: 

1)  obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak 

również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania tj. między innymi: 

roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie 

zaplecza, placu budowy, niezbędne zabezpieczenia, 

4. Cena ryczałtowa i jednostkowa cena ryczałtowa każdej pozycji podana przez Wykonawcę 

w kosztorysie ofertowym musi uwzględniać wymagania dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

5. Ceny wykonywanych robót nie będą waloryzowane. 

6. W formularzu OFERTA należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT 

wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT. 

 

XV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie 

będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

http://www.bip.zwik.mikolajki.pl/
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spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

o następujących wagach: 

(1) cena (brutto) - 60% 

(2) okres gwarancji  - 30% 

(3) termin wykonania - 10% 

 

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1830). 

 

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

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

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

 

3. Sposób oceny ofert: 

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych 

kryteriach oceny ofert:    

X(1) x 60% + X(2) x 30% + X(3) x 10% 
gdzie: 

X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto) 

X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium okres gwarancji 

X(3) - liczba punktów przyznawana w kryterium termin wykonania 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

 

(1) Sposób obliczenia X(1): 

- Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, 

natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru: 

 

X(1)  = 
cena (brutto) najniższa x 100 pkt 

  cena (brutto) badanej   oferty 

             

(2)Sposób obliczenia X(2): 

- Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych 

miesiącach. Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 

36 miesięcy oraz nie większy niż 72 miesiące. Wykonawca  zamówienia, który 

zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca  zamówienia, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 

100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru: 

 

X(2)= 

 

[okres gwarancji oferty badanej   (w miesiącach) - 36 miesięcy 

(minimalny okres gwarancji)] x 100 pkt 



Strona 15 z 18 

najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) - 36 miesięcy 

(minimalny okres gwarancji) 

 

 

(3) Sposób obliczenia X(3): 

 

W kryterium „termin wykonania zamówienia” Wykonawca za zaoferowanie 

wykonania zamówienia w terminie: 

 

X(3)   = 

  

najkrótszy termin wykonania (w dniach) x 100 pkt 

 termin oferty badanej  (w dniach) 

 

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

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

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

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

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania– podając uzasadnienie. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1. poz. 1) i 4) na stronie 

internetowej, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

Nr 4 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego. 

 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
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Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny ryczałtowej podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

- pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w 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 (tj. Dz. U. z  2018r., poz. 110 ze zm.). 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

BS Mikołajki nr konta: 56 9350 0001 0005 9662 2072 0002 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy. 

Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór 

Umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

   

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH 

Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia, 

stanowiący Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1) Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień 

obowiązującego u Zamawiającego, jako zamówienie sektorowe, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot o których mowa w art. 133 ust. 1 

ustawy. Wykonawca może wnieść umotywowane Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy na zakwalifikowanie 

zamówienia jako sektorowego. 

2) Wykonawcy zgodnie z Regulaminem w trakcie postępowania przysługuje prawo wniesienia 

umotywowanego Protestu na czynności Zamawiającego lub ich zaniechanie. Protest wnosi 

się w terminie nieprzekraczalnym 3 dni od chwili powzięcia wiadomości stanowiącej 

podstawę do jego wniesienia. Wniesienie protestu nie powoduje skutków prawnych 

stanowiących podstawę do zmiany terminów określonych w zamówieniu. 

3) Przy zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty o których mowa w pkt 1 

wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 

 

XX. OFERTY CZĘŚCIOWE  

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
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XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających. 

 

XXIII. OFERTY WARIANTOWE 

           Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 

XXIV ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywać należy na adres e-mail: 

zwik@mikolajki.pl w formie skanu oryginału pisma oraz niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 

Strona internetowa Zamawiającego: : http://www.bip.zwik.mikolajki.pl 

 

XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXVI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

XXVII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVIII. OKREŚLENIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a ustawy: 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 

 

XXIX.  INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36a 

UST. 2 ustawy: 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia 

 

XXX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO  
1. Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub 

umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 

2) projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub 

umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
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2. Zamawiający określa informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: 

3. Obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia. 

 

XXXI.PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA 

WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY 

BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKA WARTOŚĆ, 

ZGODNIE Z ART. 143a ust. 3 ustawy: 

 

Zamawiający określa, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może 

wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

XXXII.  STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a ustawy: 

Nie dotyczy 

 

XXXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowy  

2. Załącznik Nr 2 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

3. Załącznik Nr 3 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

4. Załącznik Nr 4  -  Wzór umowy 

5. Załącznik Nr 5  -  Zobowiązanie podmiotu 

6. Załącznik Nr 6  -  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

7. Załącznik Nr 7  -  Wykaz robót 

8. Załącznik Nr 8  - Wykaz osób 

9. Załącznik Nr 9- Dokumentacja projektowa  

10. Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 


