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Nr PLP.271.9.2020 

 

 

GMINA PRZYRÓW 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 na wykonanie  następujących robót budowlanych:  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości 

Sygontka gmina Przyrów – ul.  Kościelna” 

 

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Zamawiający będzie stosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1, ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wartość szacunkowa: poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyrów, dnia 12.10.2020 r. 

 

……………………………………………….. 

(kierownik Zamawiającego) 
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I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego:  Gmina Przyrów   

Adres zamawiającego: Częstochowska 7 

Kod Miejscowość:   42-248 Przyrów 

Telefon:  34 3554120 

Faks:  34 35 54 120 w.21 

Adres strony internetowej:  www.przyrow.pl  

Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@przyrow.pl;  

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 11 

września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  a także wydane na podstawie niniejszej ustawy 

rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  

z 2016 r. poz.1126, Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r . w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii  Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450). 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1125). 

2.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

Prawa zamówień publicznych. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 

przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna”, polegająca na 

budowie: Sieci grawitacyjnej na ul. Kościelnej: 

ułożenie kanału z rur PVC o śr, zew 200mm – o długości 463,70m  

Wykonaniu przyłączy  kanalizacyjnych, o średnicy 160mm i  długości ok..198,40m 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje     

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 

Dokumentacja ta jest  załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej  

zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić  

zamawiającemu.  W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) 

wykonawcom w  celu sporządzenia oferty. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie 

materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 

http://www.przyrow.pl/
mailto:zamowienia@przyrow.pl
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"minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące 

materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.                                           

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na    

temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez  

zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty  

z powodu braku równoważności. 

3.3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

3.6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

3.8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 

3.9. Wymagania stawiane wykonawcy: 

3.9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

3.9.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3.9.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

3.9.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

3.9.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3.9.6. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ” zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy 

osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego 

oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, na podstawie umowy o pracę 

(dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób 

(pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na 

umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Po zakończeniu robót 

wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, 

na podstawie umowy o pracę. 

Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co  zostanie ustalone 

przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych 

przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu 
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budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki 

przypadek. Fakt  przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. 

Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

3.10. Wymagania organizacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń określonych w dokumentacji budowlanej. 

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi planami i dokumentacjami niezbędnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia, winien prawidłowo ocenić warunki wykonania robót, 

przeprowadzić rozeznanie terenu i zapoznać się z warunkami wykonania robót w terenie.  

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne oraz muszą być 

dopuszczone do stosowania  i spełniać wymogi odpowiednich norm państwowych oraz posiadać 

aprobaty techniczne IBDiM. 

Wykonawca zapewni organizację ruchu, bezpieczeństwo na placu budowy i na drogach 

dojazdowych poprzez prawidłowe oznakowanie, sygnalizację, ochronę i czyszczenie dróg. 

3.11. Wymagania dot. Gwarancji 

Zamawiający oczekuje gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 

minimum 60 miesięcy, okres gwarancji będzie stanowił kryterium oceny ofert zgodnie z opisem w 

pkt. XIII. SIWZ. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

4.1. Rozpoczęcie –po podpisaniu umowy. 

4.2. Zakończenie  do dnia 31.08.2021 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP, wykonawcy, wspólników 

konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. - 

nie wymaga kompetencji w tym zakresie. 

2) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. - 

nie wymaga kompetencji w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim 

poziomie: 

3.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 

tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami o długości minimum; 100 mb. 

3.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, tj.:osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci  instalacji i 

urządzeń  kanalizacyjnych. 

Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z 

ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub 
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odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.  

 Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,   

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2020 r., poz. 220). 

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy  lub nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe 

mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni 

wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

VI. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

6.1.1. 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 2020 r. poz. 814) 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 2020 r. poz. 1218), 

6.1.2. 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, 

6.1.3. 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 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

6.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6.3. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu. 

6.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą.  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.  
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.  

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą;  

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

11) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy 

6.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 

dokumenty. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia; 

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1   i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod 

rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie n/w 

oświadczenia i dokumenty: 

7.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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; 

7.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub 

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

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

7.3. 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, 

7.4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7.5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji  administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na   

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

7.6. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ,    

spełniających wymagania określone w punkcie  V.3.1. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w 
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okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości w mb,,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; 

7.7. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 

V.3.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

7.8. Wykonawca, które 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. Z dokumentu (np. 

zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

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

zamówienia publicznego, 

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

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności  dotyczą. 

7.9. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub 

przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki musi złożyć dokument 

wymieniony w pkt 6.1; 6.2; 6.3 SIWZ. 

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Do ofert należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art.366 Kc. 

7.10. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej       

specyfikacji. 

2) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 

3) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach V.1.1) SIWZ; 

4) Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach V.2. SIWZ 

5) Dowód wpłaty wadium 

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych [podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust.2 ustawy Pzp). 

7) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub 14 RODO. – załącznik nr 7. 

7.11. Terminy składania innych dokumentów: 

1) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punktach VII. 7.1 do VII.7.9 SIWZ wykonawca będzie 

musiał złożyć  na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

2) z wykonawcą, z którym zostanie  podpisana umowa,  w terminie do 2 dni przed wyznaczonym 

terminem podpisania umowy zobowiązany  jest do dostarczenia kosztorysów ofertowych 

Kosztorysy będą opracowane metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). 

3) oraz harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego  wykonanie 

wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie 

koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na 

poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z 

uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 

I zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania 

Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcą 

8.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się   za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495),   osobiście,  za pośrednictwem posłańca,  faksu, przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:  

za pośrednictwem operatora pocztowego  oraz osobiście    za pośrednictwem posłańca należy 

kierować / przekazywać na: adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.  

za pomocą faksu należy kierować na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia -Fax. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres 

poczty elektronicznej zamawiającego: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 

otrzymały informacje za pomocą poczty elektronicznej 

8.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) stanowisko – Kierownik GZK 

imię i nazwisko – Mirosław Czarnecki 

tel. 34/3554120 w. 31 fax. 34/3554120 w. 21 

w terminach godz. pomiędzy 7.30 a 14.00 – w zakresie przedmiotu zamówienia. 

2) stanowisko – inspektor UG 

imię i nazwisko – Joanna Nowakowska 

tel. 34/3554120 w. 34 fax. 34/3554120 w. 21  - w zakresie procedury przetargowej 

w godzinach pracy zamawiającego. 
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8.3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 

pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.przyrow.pl. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

8.4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.przyrow.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 

wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 

o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.przyrow.pl.  

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00zł (słownie sześć tysięcy złotych, 00/100) 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.10.2020, do godz. 10.00                              

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

http://www.przyrow.pl/
http://www.przyrow.pl/
http://www.przyrow.pl/
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1804  ze zm. oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 978 i 2240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek  Gminy Przyrów,  

KBS w Krakowie O/Niegowa F/Przyrów nr. 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001 z adnotacją 

„wadium – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla 

miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna” 

Wadium wniesione w pieniądzu musi być na widoczne na rachunku bankowym w wymaganym 

w/w terminie.            

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 16 – sekretariat 

Urzędu Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7.  

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

X. Termin związania ofertą 

10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

10.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

10.5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

11.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej 

specyfikacji. 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie 

korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

9) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie 

korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a 

także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 
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przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych 

w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a 

także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych 

w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11.2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących 

wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących 

wspólnie należy załączyć do oferty. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

11.3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 

zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 

oraz oznaczone w sposób następujący: 

Nazwa i adres wykonawcy 

GMINA PRZYRÓW 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

„Oferta przetargowa na: 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla 

miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna ’’ 

nie otwierać przed ……….. r., godz. ……………" 
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3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

11.4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny 

ofert: 

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów: 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzających spełnienie 

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, oświadczenia innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną 

przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.  Nieuzupełnienie oświadczeń lub 

dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy  może skutkować zatrzymaniem wadium wraz 

odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających: 

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego, 

c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawia-

damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w 

terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki 

podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11.5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1010), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–

TAJEMNICAPRZEDSIĘBIORSTWA i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, 

oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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11.6. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem 

niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty 

wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w 

Urzędzie Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; Kontakt z inspektorem 

ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod adresem e-mail: iod@przyrow.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b)  zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki 

Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej, 

f) archiwizacji postępowania. 

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 

okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich 

uczestników postępowania. 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach 

Rozporządzenia RODO: 

a) prawo dostępu do danych (art. 15),  

b) prawo sprostowania danych (art. 16), 

c) prawo do usunięcia danych (art. 17), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).  

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 

ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia 

RODO, 

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy. 
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10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest 

wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca 

składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

12.1. Oferty należy składać do dnia:  27.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego 

Gmina Przyrów  

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 16 - sekretariat 

12.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, 

jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

12.3. Oferty zostaną otwarte dnia: 27.10.2020 r. o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego 

Gmina Przyrów  

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 7 – sala konferencyjna  

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu  na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) ten rodzaj 

wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu 

wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 

stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

XIV. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

14.1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

1.4. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

14.2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

14.3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 

punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

14.4. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 

punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
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 cena ryczałtowa brutto   – 60%; 

 długość okresu gwarancji   – 20%. 

 doświadczenie - ilość budów prowadzonych przez kierownika budowy  - 20% 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

(Cmin/Cb x 60% + Gob/Gon x 20%) * 100 + ilość punktów za kryterium „doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji  zamówienia”  = całkowita ilość punktów oferty badanej.  

gdzie:  

 Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

 Cb – cena oferty badanej, 

 Gob – okres gwarancji w ofercie badanej; 

 Gon  - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych, 

 100 – wskaźnik stały, 

 60% – procentowe znaczenie kryterium ceny, 

 20% - procentowe znaczenie kryterium terminu „gwarancji , 

 20% - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji  zamówienia – przy czym 1pkt.=1% 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 60.miesięcy. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 60 do 72 miesięcy. Zaoferowany przez 

wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany 

Kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji  zamówienia” będzie oceniane 

następująco: 

 ilość pełnionych funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie sieci 

kanalizacyjnych przez osobę wyznaczoną w ofercie przetargowej danego wykonawcy do 

pełnienia funkcji kierownika budowy. 

 1 budowa – 0 pkt., 

 2 budowy – 5 pkt., 

 3 budowy – 10 pkt., 

 4 budowy – 15 pkt., 

 5 budów i powyżej  – 20 pkt. 

14.5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

14.6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie 

badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy 

zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 

złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca 

zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. Z wykonawcami, którzy złożą 

najkorzystniejsze oferty odnośnie poszczególnych części zamówienia  zostaną podpisane umowa. Termin 

zawarcia umowy zostanie 
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XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

16.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć 

będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 

16.2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, 

w określonym terminie, najpóźniej przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę 

odnośnie każdej części zamówienia. 

16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego 

zamawiającego dla zabezpieczenia z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla 

miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna” 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) 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 (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275). 

16.4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: zabezpieczenie w innej formie niż 

pieniądz, Wykonawca przekazuje najpóźniej zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 

16.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% 

wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za 

wady. 

16.6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni 

solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

16.8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 

zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

17.1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik  nr 1. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

18.1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964); 
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b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

18.3. Zgodnie z art. 181  Prawo zamówień publicznych: 

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 

2.” Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

XIX. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w 

złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

XX. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w 

złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

XXI. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w 

złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

XXII. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych  z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXIII. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

wykonawcę. 

XXIV. Zamówienia dodatkowe. 

Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego 

udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie  zaakceptowany przez Zamawiającego    Protokół 

konieczności i zawarta umowa na roboty dodatkowe. 

Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys ofertowy 

szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych wg kosztorysu na 

roboty podstawowe zatwierdzony przez Inwestora 

Informacja dla wykonawców: 

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020. 

Dla poddziałania Gospodarka wodno – ściekowa. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 93 ust.1a ustawy Pzp, 

Załączniki do specyfikacji:  

1. Umowa (wzór) – załącznik nr 1 . 

2. Druk "OFERTA" – załącznik nr 2 - do wypełnienia przez wykonawców i złożenia w ofercie.  

3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 - 

do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

4. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 

4 - do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie VII.7.6. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5 - do wypełnienia przez wykonawców na 

wezwanie zamawiającego. 
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6. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

spełniających wymagania określone w punkcie VII.7.7. specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

załącznik nr 6 - do wypełnienia przez wykonawców na wezwanie zamawiającego. 

7. Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego:  

Poniższa dokumentacja stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane i jest dostępna 

na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.przyrow.pl  www.przyrow.pl 

a) projekty  budowlane 

b) przedmiary robót  

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

http://www.przyrow.pl/

