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SEKCJA I:  INFORMACJE O ZAMÓWIENIU  

I.1. INSTYTUCJA ZAMAWIAJ ĄCA  

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Nazwa:  Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Adres:  ul. Bohaterów Getta 9-11, 68 – 200 Żary 
Telefon: +48 (68) 479 46 10 / 11 
Faks: +48 (68) 479 46 12 
E-mail: zwikzary@zwikzary.pl  
Adres internetowy: www.zwikzary.pl, www.bip.zwikzary.pl 
Rodzaj instytucji zamawiającego: Podmiot prawa publicznego 
NIP: 928 203 33 04 
REGON: 080315632 
 
2. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie procedury zamówienia publicznego:  
Imię, Nazwisko:  Jolanta Cykwas  
Telefon: +48 (68) 479 46 22 
E-mail: j.cykwas@zwikzary.pl 

I.2. KOMUNIKACJA  

1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można 
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zwikzary.pl.  

2. Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.  
3. Język postępowania: Polski.  
4. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość 

umieszczonych na stronie internetowej dokumentów, w celu zapoznania się z treścią 
ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za 
zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.  
 

I.3. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU  

1. Rodzaj postępowania: post ępowanie sektorowe podprogowe . 
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony . 
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie 

udzielania zamówie ń na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie 
Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach  (dalej: „Regulamin”).  

4. Dla niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych  (tekst jedn.: Dz.U.2017.1579, 
z późn zm. - dalej: „Ustawa PZP”). 

5. Regulamin jest udost ępniony na stronie internetowej  Zamawiającego: 
www.bip.zwikzary.pl. Zaleca się aby Wykonawcy zapoznali się z jego treścią.  

6. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) ze wszystkimi 
do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet 
materiałów niezb ędnych do przygotowania oferty . 

7. Data wszcz ęcia post ępowania : 05.10.2018 r.  
8. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. 

„procedury odwróconej” . Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
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najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

9. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość 
umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, 
dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, 
albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 
dokumentów odpowiada Wykonawca. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia „zamówie ń w trybie 
niekonkurencyjnym”  w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu Wykonawcy zamówień o wartości do 50% wartości zamówienia 
podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach 
przewidzianych w Regulaminie.  

11. Udzielanie zamówień, o którym mowa powyżej może nastąpić w związku 
z wystąpieniem konieczności zmian pierwotnie wykonanych robót, koncepcji bądź 
określenia planowanych kosztów robót budowlanych wynikającej z uwarunkowań 
realizacji zadania inwestycyjnego w tym w szczególności związanych 
z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi tego zadania, uwarunkowań 
środowiskowych, wpływu inwestycji sąsiadujących, realizacji postulatów społecznych, 
zmiany stanu prawnego itp.  

12. Udzielanie zamówień, o których mowa powyżej może nastąpić w innych 
uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem wytycznych obowiązujących 
Zamawiającego. 
 

I.4. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Wartość zamówienia przekracza równowartość 30 000 euro, lecz jest mniejsza niż 
kwota 5 548 000 EURO dla robót budowlanych określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, dla której zgodnie z art. 133 ust. 1 Ustawy PZP 
następuje zwolnienie ze stosowania przepisów Ustawy PZP. 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia, związanego 
z wykonywaniem działalno ści Zamawiaj ącego w sektorze wodno-kanalizacyjnym , 
która została określona w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy PZP, to jest w celu: 
tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub 
kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem 
ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.  

3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeżeli 
zajdą przesłanki określone w Regulaminie.  
 

SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1. WIELKOŚĆ I ZAKRES ZAMÓWIENIA  

1. Nazwa zamówienia: „MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
W UL. ZAWISZY CZARNEGO I BOHATERÓW GETTA W ŻARACH” .  

2. Numer referencyjny: 16/ZS/2018.  
3. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 

oznaczenie podane w pkt. 1-2.  
4. Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane .  
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5. Dodatkowy kod lub kody:  
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 
CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opisanego w SIWZ zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy 
Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach.  

7. Adres Inwestycji:  
1) ul. Zawiszy Czarnego w Żarach dz. nr 293/15 ark. 12 obręb 3, jedn. ewidencyjna 

081102_1 Żary 
2) ul. Bohaterów Getta w Żarach dz. nr 125, 132/1, 141, 143/11, 143/2, 144/1, ark. 7, 

obręb 3; dz. 264/2, 266/3, 266/1, ark. 11, obręb 3; dz. 210/10, 210/12, 197/2, 197/1, 
190 ark. 8, obręb 3, dz. 258, 255/5 ark. 10 obręb 3, jedn. ewidencyjna 081102_1 
Żary  

8. Opis zamówienia: W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie:  
1) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zawiszy Czarnego  

W zakresie inwestycji wykonane zostanie: 
− modernizacja kanału DN300 o długości 696,7m, 
− modernizacja istniejących komór na kanale DN300 – 16szt., 
− modernizacja włączeń istniejących kanałów bocznych do kolektora DN300. 

2) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bohaterów Getta   
W zakresie inwestycji wykonane zostanie: 
− modernizacja kolektora DN1000 o długości 871,27m,  
− modernizacja istniejących komór na kolektorze DN1000 – 14szt., 
− modernizacja kanału przelewowego DN500 o długości 45,55m, (drugi kolektor 

DN500 o długości 43,31m należy wyłączyć z eksploatacji), 
− modernizacja istniejącej komory przelewowej na kanale DN500, 
− modernizacja wylotu do cieku, 
− modernizacja włączeń istniejących kanałów bocznych do kolektora DN1000 

9. Inwestycja polega w szczególności na wykonaniu i wyko ńczeniu tych robót oraz 
usuni ęciu w nich wszelkich wad , na warunkach określonych Umowie stanowiącej 
część II SIWZ – Wzór umowy, w część III SIWZ – OPZ, zgodnie z obowiązującym 
prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, 
zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.  
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10. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu 
któremu ma słu żyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

11. Część III SIWZ – OPZ, stanowią łącznie następujące dokumenty:  
1) Projekt budowlany, wykonawczy dla zadania pt.: „Modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach” – branża sanitarna – 
grudzień 2017r. – TOM 1. 

2) Projekt budowlany branży sanitarnej dla zadania: „Modernizacja (remont) sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach” – grudzień 2017r. – TOM 2, 

3) Oryginały uzgodnień – TOM 3, 
4) Organizacja ruchu kołowego na czas modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach” – projekt wykonawczy – 
październik 2017r. - TOM 4, 

5) Przedmiar robót – TOM 5, 
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – projekt budowlany, 

wykonawczy – sierpień 2018r. – TOM 7, 
7) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta 

w Żarach – Inwentaryzacja budowlana istniejących kolektorów – grudzień 2017r. – 
TOM 8, 

8) Projekt budowlany branży sanitarnej dla zadania: „Modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego w Żarach” – grudzień 2017r. – TOM 9, 

12. Ewentualne wskazane w OPZ znaki towarowe (marki) patenty lub pochodzenie 
(producent) urządzeń (materiałów) mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych i technologicznych Zamawiającego.  

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń (materiałów) 
równoważnych wobec wskazanych wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, aby 
łącznie: 
1) gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, 
2) zapewniały zamontowanie urządzeń i materiałów o parametrach technicznych nie 

gorszych od zaprojektowanych (wskazanych) pierwotnie. 
- W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów 
potwierdzających, że zastosowane rozwiązania, materiały lub urządzenia są 
równoważne do określonych w OPZ. Wszystkie koszty związane z konsekwencjami 
zastosowania elementów równoważnych lub elementów o parametrach innych niż 
podane w opisie i na rysunkach ponosi Wykonawca. 

14. Zamawiający zapewnia Nadzór Autorski. Nadzór Autorski sprawuje firma: PROCOROL 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Janikowie ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica.  

II.2. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający ustala następujące kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze 
oferty:  
1) Cena - Waga: 60%  
2) Kryterium jakości - Nazwa: „Termin wykonania zamówienia” (T)  - Waga: 20% 
3) Kryterium jakości - Nazwa: „Gwarancja”(G) - Waga: 20%  

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został zawarty w V.8. „Opis i wagi 
przyznane kryteriom oraz sposób oceny ofert”.  
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II.3. OKRES OBOWIĄZYWANIA ZAMÓWIENIA  

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia 
umowy .  

2. Roboty zostaną wykonane w terminie zaoferowanym przez Wykonawc ę, lecz nie 
później niż 30 czerwca 2019 r.   

3. Termin wykonania zamówienia podlega punktacji zgodn ie z kryteriami oceny ofert 
określonymi przez Zamawiającego w Sekcji V: „Procedura”, dział: V.8. „Opis i wagi 
przyznane kryteriom którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz 
sposób oceny ofert”.  

4. Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum 36 miesi ęcy Rękojmi za Wady 
i Gwarancji Jako ści  od daty odbioru końcowego robót.  

5. Okres wydłu żenia gwarancji podlega punktacji zgodnie z kryteria mi oceny ofert 
określonymi przez Zamawiającego w Sekcji V: „Procedura”, dział: V.8. „Opis i wagi 
przyznane kryteriom którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz 
sposób oceny ofert”.  

II.4. INFORMACJE O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ  

Zamówienie nie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane będzie 
w całości ze środków własnych Zamawiającego. 

 
II.5. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Informacje o częściach: to zamówienie nie jest podzielone na części.  
2. Informacje o ofertach wariantowych: nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.  
3. Informacje o opcjach: nie przewiduje się korzystanie z prawa opcji.  
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.  
 

SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM , EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM  

III.1. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegaj ą wykluczeniu , w przypadkach, o których mowa w Regulaminie,  
2) spełniaj ą warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w zakresie: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.  
Zamawiający w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub 
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zawodowej określił wymagania szczegółowo opisane w dziale III.3 oraz III.4 
niniejszej sekcji. 

2. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu należy traktowa ć 
jako minimalne poziomy zdolno ści , które nie definiują całości zdolności Wykonawcy 
do należytego wykonania zamówienia.  

 

III.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA   

1. Zamawiający, zgodnie z treścią Regulaminu, wykluczy z postępowania:  
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

2. Z postępowania sektorowego podprogowego o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wyklucza również: 
1) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane 

z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności 
chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; 

2) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na 
przedłużony okres związania ofertą lub w wyniku ponownego wezwania do 
wniesienia wadium albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące 
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

4) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
lub nie wykazali braku podstaw do wykluczenia; 

5) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

6) Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień (§ 21 ust. 11 Regulaminu), oraz 
Wykonawcę, który nie złożył listy o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 5 Regulaminu. 

III.3. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA  

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej 
i finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że: 

1. Osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym 
z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie, nie mniejszy ni ż 5 000 000,00 PLN w każdym roku obrotowym  
oraz 
w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie osiągnął następujące wartości wskaźników: 
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a) Dodatnia rentowość sprzedaży netto - (wynik netto)/(przychody netto ze 
sprzedaży), 

b) Płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów o bieżących 
zobowiązań – (aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe) – nie mniej ni ż 
1,10, 

c) Wskaźnik szybkiej płynności finansowej będących stosunkiem bieżących aktywów 
do bieżących zobowiązań – (aktywa obrotowe- zapasy-krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe)/(zobowiązania krótkoterminowe) – nie mniej ni ż 
0,30, 

d) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem (zobowiązań 
długoterminowych)/(kapitał własny) – nie wi ększy ni ż 0,30, 

e) Wskaźnik zadłużenia ogólnego będący stosunkiem (zobowiązań i rezerwy na 
zobowiązania)/(suma pasywów) – nie wi ększy ni ż 0,80, 

2. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania niniejszego 
zamówienia w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN  – na potwierdzenie sytuacji 
finansowej, 

3. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN  – na potwierdzenie sytuacji 
ekonomicznej. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do IDW. 

III.4. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE  

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej 
i zawodowej, Zamawiający wymaga aby:  
1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje :  

1) co najmniej 2 roboty budowlane  polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej 
o średnicy min. 1000 mm (a w przypadku kanałów niekołowych, w których 
mniejszy wymiar wyniósł min. 1000 mm) w technologii shortliningu, o długości 
sieci min. 700 m - każda, 

2) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej 
o średnicy min. 300 mm w technologii „rękawa”, o długości sieci min. 500 m 
każda, 

3) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na renowacji studni/komór 
kanalizacyjnych w ilości min 20 studni – każda. 

2. Wykonawca wykazał, że dysponuje lub b ędzie dysponował nast ępującymi 
osobami, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia :  
1) Przedstawiciel Wykonawcy , posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie 

zawodowe w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji 
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej 
2 zamówieniach na roboty budowlane polegających na renowacji sieci 
kanalizacyjnych,  

2) Kierownik budowy , posiadający: 
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a)  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) 
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej 
w zakresie robót renowacyjnych przy realizacji robót budowlanych branży 
sanitarnej polegających na wykonaniu: 

• co najmniej 2 robót budowlanych polegających na renowacji sieci 
kanalizacyjnej o średnicy min 1000 mm (a w przypadku kanałów 
niekołowych, w których mniejszy wymiar wyniósł min. 1000 mm) 
w technologii shortliningu, o długości sieci min. 700 m - każda, 

• co najmniej 2 robót budowlanych polegających na renowacji sieci 
kanalizacyjnej o średnicy min. 300 mm w technologii „rękawa”, 
o długości sieci min. 500 m każda 

• co najmniej 2 robót budowlanych  polegających na renowacji 
studni/komór kanalizacyjnych w ilości min 20 studni – każda. 

Uprawnienia, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2)-5), wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 
14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 
z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  
3. Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów (specjalistów) należy traktować jako 

minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego 
do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.  

4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka 
polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka 
polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 

 

III.5. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach, o których mowa w dziale III.2. 
„Podstawy wykluczenia”. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale III.3. „Sytuacja ekonomiczna 
i finansowa” – III.4. „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe” winien spełniać co 
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.  

 

III.6. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, może 
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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 w sytuacji, o której mowa w pkt. 1 musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególno ści przedstawiaj ąc zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezb ędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW).  

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizuj ą roboty budowlane lub usługi, do realizacji których  te 
zdolno ści są wymagane.   

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się 
na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 1 Zamawiaj ący oceni , 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 zbada czy nie zachodz ą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia , o których mowa w dziale III.2. „Podstawy 
wykluczenia”.  

5. W sytuacji o której mowa w powyżej Wykonawca b ędzie zobowi ązany na wezwanie 
Zamawiaj ącego do zło żenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów tego podmiotu, wymienionych Sekcji IV: „Wykaz 
oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”, dział IV.1. „Wymagane oświadczenia 
i dokumenty” pkt 3 z zastrzeżeniem pkt. 4.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
innych podmiotów, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże że posiada 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

 

III.7. PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający nie ogranicza zakresu  przedmiotu zamówienia, który nie może być 
powierzony podwykonawcom.  

2. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty : 
części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania firm podwykonawców.  

3. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego 
podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę.  

4. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł 
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.  
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5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontak towe 
podwykonawców i osób zaanga żowanych w realizacj ę zamówienia .  

6. Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w powyżej. w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

7. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w dziale III.6. „Udostępnienie 
zasobów”, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.  

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi oświadczenia 
i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 
wymienionych Sekcji IV: „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”, dział 
IV.1. „Wymagane oświadczenia i dokumenty” pkt 3 z zastrzeżeniem pkt. 4.  

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy.  

10. Wymagania, o których mowa powyżej mają zastosowanie wobec dalszych 
podwykonawców.  

11. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym 
wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte w części II SIWZ – 
Wzór Umowy.  

 

III.8. INFORMACJE DODATKOWE  

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w sekcji IV „Wykaz oświadczeń 
i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia”.  

 

SEKCJA IV:  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

IV.1. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY  

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzie ń składania ofert o świadczenie , 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowi ące wst ępne potwierdzenie , 
że Wykonawca:  

a) nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Regulaminie 
oraz  
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b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w SIWZ (dalej: „Oświadczenie”).  

1) Treść Oświadczenia, określona została w Załączniku nr 2 do niniejszej IDW.  
2) W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Oświadczenie składa wraz z ofert ą każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegaj ących si ę o zamówienie .  

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa 
wraz z ofert ą także Oświadczenie, dotycz ące tych podmiotów .  

2. Wykonawca wraz z ofert ą przekazuje Zamawiaj ącemu o świadczenie 
o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej (wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW).  

3. Zamawiaj ący przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc ę, którego oferta 
została najwy żej oceniona, do zło żenia w wyznaczonym  terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności 
1) spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) spełniania przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Sekcji III „Informacje o charakterze 
prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym”, tj.:  
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu 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 te roboty zostały 
wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW), wraz 
z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane wykazane 
w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  
- Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;  

2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, 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 publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW);  

3) Sprawozdanie finansowe  albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części; 

4) W przypadku wykonawców niezobowi ązanych do sporz ądzania 
sprawozdania finansowego  zamawiający wymaga innych dokumentów 
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określających obroty oraz zobowiązania i należności — za okres nie dłuższy niż 
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 
za ten okres; 

5) Informacj ę banku lub spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo-kredytowej  
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąca 
przed upływem terminu składania ofert;  

6) Dokument potwierdzaj ący, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ści  związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego. 
- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych 
przez Zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych 
dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań;  

7) Odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji 
o działalno ści gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;  

8) Zaświadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, 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;  

9) Zaświadczenie wła ściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpiecze ń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo inny dokument potwierdzaj ący, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne , 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

10) Informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego  aktualnej informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w III.2. „Podstawy wykluczenia” pkt 3-7 (tj. § 19 ust. 1 pkt 3 – 7 
Regulaminu) wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
składania ofert 

4. Zamawiaj ący mo że odst ąpić od żądania dokumentów wymienionych w pkt 3. 
ppkt 7 – 10 , lub żądania tylko części z nich, jeżeli oświadczenia i pozostałe dokumenty 
złożone przez Wykonawcę nie budzą wątpliwości i nie zachodzą podejrzenia co do ich 
aktualności i zgodności z prawdą. Wówczas zast ępuje si ę je:   
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- Oświadczeniem  w sprawie braku podstaw wykluczenia (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW). 
 

IV.2. WYKONAWCY ZAGRANICZNI  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w dziale IV.1. „Wymagane oświadczenia i dokumenty” pkt 3. ppkt 

7 – 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 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, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- z zastrzeżeniem działu IV.1. „Wymagane oświadczenia i dokumenty” pkt 4.  
2) o których mowa w dziale IV.1. „Wymagane oświadczenia i dokumenty” pkt 3. ppkt 

10 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument w zakresie określonym przez Zamawiającego (jeżeli Zamawiający ich 
zażąda). 

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 
(jeżeli Zamawiający ich zażąda). 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiaj ący mo że zwróci ć się do wła ściwych organów  odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

4. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
przeliczy warto ść waluty na złote wedle średniego kursu NBP  z dnia przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu do publikacji. 
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IV.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum):  
1) W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia ;  
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wi ązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;  

3) Oświadczenie, o którym mowa w dziale IV.1. „Wymagane oświadczenia 
i dokumenty” pkt 1. składa ka żdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie 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;  

4) Dokumenty, o których mowa w dziale IV.1. pkt 3. ppkt 5 – 8 obowiązany będzie 
złożyć każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, (jeżeli Zamawiający ich zażąda);  

5) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 
ponosić odpowiedzialno ść solidarn ą za wykonanie umowy;  

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród 
siebie Pełnomocnika (Lidera) , upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla 
wszystkich partnerów;  

7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do 
którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich 
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców 
musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być 
upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego 
i wszystkich Wykonawców. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być 
dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność 
z oryginałem przez notariusza).  

3. Od momentu złożenia oferty w postępowaniu, wszelka korespondencja 
z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie 
prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Pełnomocnika. Wszelkie oświadczenia 
złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego Pełnomocnikowi konsorcjantów 
są skuteczne względem konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu 
Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z konsorcjantów.  

4. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w dziale IV.1. 
pkt 3. (jeżeli Zamawiający ich zażąda):  
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione 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 dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki 
oraz  

2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu dla każdego ze wspólników oraz odrębnie 
dla spółki.  
 

IV.4. INNE PODMIOTY  

W sytuacji o której mowa w sekcji III „Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, 
finansowym i technicznym” dział III.5 „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia” pkt. 1, Wykonawca b ędzie zobowi ązany na wezwanie Zamawiaj ącego do 
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów wymienionych w Sekcji IV: „Wykaz oświadczeń i dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia”, dział IV.1. „Wymagane oświadczenia i dokumenty” pkt 3. ppkt 5 – 13 tego 
podmiotu (jeżeli Zamawiający ich zażąda). 

IV.5. INFORMACJE DODATKOWE : 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
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SEKCJA V:  PROCEDURA 

V.1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną.  

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium oraz zawierać:  
1) wypełniony formularz „Oferty”  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 

wraz z Załącznikiem do oferty,  
2) wypełnione „O świadczenie”  (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej IDW), zgodnie z wymaganiami określonymi w Sekcji IV „Wykaz 
oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”, dział IV.1. „Wymagane 
oświadczenia i dokumenty”,  

3) potwierdzenie wniesienia wadium ,  
4) zobowi ązanie innego podmiotu  o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW) - jeżeli dotyczy,  

5) oświadczenie o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej 
grupy kapitałowej (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej IDW) 

6) pełnomocnictwo  w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz 
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

7) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsi ębiorstwa  - jeżeli 
dotyczy.  

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 winny być załączone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie.  

4. Wskazanym jest, aby wszystkie zapisane kartki oferty były ponumerowane 
i parafowane przez osobę upoważnioną.  

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę.  

6. Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta 
(opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:  

””Oferta na wykonanie zamówienia sektorowego podprogowego pn.:  
„MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

W UL. ZAWISZY CZARNEGO I BOHATERÓW GETTA W ŻARACH” 
Numer referencyjny: 16/ZS/2018 

Nie otwierać przed: 19.10.2018 r. godz. 10:00””. 
7. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona 

przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do 
czasu otwarcia.  

8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnic ę przedsi ębiorstwa  
w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie 
osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy.  
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9. Pakiet ten ma by ć wyra źnie oznaczony  „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca 
jednocześnie winien złożyć na formularzu ofertowym.  

10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez 
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie 
będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.   

12. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego 
sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do 
zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.  

13. Wykonawcy ponosz ą wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i zło żeniem 
oferty .  

14. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okre ślonymi 
w SIWZ, wraz z jej modyfikacjami .  

 

V.2. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie 
Zamawiaj ącego, tj.: Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9 -
11, 68 – 200 Żary (sekretariat II pi ętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19 października 2018r. do godziny 10:00.  

 

V.3. WYCOFANIE, ZMIANA OFERTY  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.  

2. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu i według 
takich samych zasad, jak składana oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany, muszą być dodatkowo podpisane „zmiana”. W przypadku 
złożenia kilku „zmian” kopertę (paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr...”.  

3. Koperty (paczki) oznaczone „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

4. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez 
Wykonawcę lub Pełnomocnika.  

5. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „wycofanie”.  

6. Oferty wycofane nie zostaną otwarte.  
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V.4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi 60 dni. Bieg 
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Oferta musi zachowa ć ważność do: 19 grudnia 2018r.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 
o oznaczony okres.  

4. Przedłużenie terminu związania z ofertą, jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 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 najkorzystniejszą. 
 

V.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiaj ący wymaga wniesienia wadium w wysoko ści: 125 000,00 PLN (słownie: 
sto dwadzieścia pięć tysięcy PLN).  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.  
4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego, dotyczące złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień we wskazanym terminie, dokumentów potwierdzających:  
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,  
b) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego,  
c) brak podstaw wykluczenia, 
- lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, nie 
złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów. 

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie złożył wymaganych 
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa. 

3) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
6. 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,  
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5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).  

7. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 83 1020 5402 0000 0102 0370 643 9 
tytułem: ””Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na wykonanie 
zamówienia publicznego pn.: „MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

W UL. ZAWISZY CZARNEGO I BOHATERÓW GETTA W ŻARACH” 
numer referencyjny: 16/ZS/2018””. 

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu 
składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.  

8. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze 
pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofert 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium.  

9. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:  
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 
określenie przedmiotu zamówienia,  

3) kwotę gwarancji/poręczenia,  
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo 

i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach uprawniających Zamawiającego do 
zatrzymania wadium.  

10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 
zostanie uznana za odrzuconą.  
 

V.6. OTWARCIE OFERT  

1. Otwarcie Ofert nast ąpi w siedzibie Zamawiaj ącego tj.: Zakład Wodoci ągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11,  68 – 200 Żary, w dniu 
19 października 2018 r. o godz. 10:15.  

2. Otwarcie Ofert jest jawne.  
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4. 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.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj ący zamie ści na stronie internetowej  na 
której jest udostępniona SIWZ informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
 

V.7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena rozumiana jest jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za należyte 
oraz zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca określi cenę na podstawie wszelkich postanowień SIWZ.  
3. Wykonawca poda w formularzu oferty cenę całkowitą netto oraz cenę łączną brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 
obowiązującej na dzień składania ofert.  

5. Cena łączna netto b ędzie podlegała ocenie w ramach przyj ętego kryterium 
oceny ofert .  

6. Cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą 
zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy 
związanych z wykonaniem zamówienia.  

7. Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  

8. Wykonawca, w formularzu oferty, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

9. Brak wskazania w formularzu oferty informacji, o których mowa powyżej będzie 
uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług.  

 

V.8. OPIS I WAGI PRZYZNANE KRYTERIOM KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT  

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria:  

 
Lp. Kryterium:  Waga:  Maksymalna ilo ść 

punktów  
1 „ Cena”  (C) 60% 60,00 pkt.  
2 „Termin wykonania zamówienia” (T)  20% 20,00 pkt.  
3 „Gwarancja”(G)  20% 20,00 pkt. 
 Suma:  100% 100,00 pkt.  
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2. Oferty oceniane będą w następujący sposób: 
1) W ramach kryterium „Cena” (C)  oceniana będzie cena łączna netto podana 

w formularzu oferty. Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium, zostanie 
dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

Cn 

C = ------------ x 100 pkt x 60 % 

Co 

gdzie: 
C  – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,  
Cn  – najniższa cena spośród ofert ocenianych,  
Co  – cena oferty ocenianej, 

- zgodnie z zasadami określonymi w sekcji V: „Procedura”, dział V.7. „Opis 
sposobu obliczenia ceny”.  

2) W ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia” (T) oceniony zostanie 
zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres skrócenia terminu 
wykonania zamówienia,  względem terminu określonego przez Zamawiającego 
w Sekcji II: „Przedmiot” dział II.3. „Okres obowiązywania zamówienia”, 
tj. 30 czerwca 2019r.  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium, zostanie 
dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

To 

T = ------------ x 100 pkt x 20 % 

Tn 

gdzie: 
T  – liczba punktów w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”,  
To  – okres skrócenia terminu wykonania zamówienia oferty ocenianej,  
Tn  – dopuszczalny okres skrócenia wykonania zamówienia,  

- zgodnie z poniższymi zasadami:  
a) Wykonawca zaoferuje okres skrócenia terminu wykonania zamówienia 

w miesiącach, względem terminu określonego przez Zamawiającego, lecz 
nie więcej niż o 2 miesiące.  

b) W przypadku zaoferowania okresu skrócenia terminu wykonania 
zamówienia dłuższego niż 2 miesiące do oceny w ramach kryterium 
zostanie przyjęte 2 miesięczny okres skrócenia terminu wykonania 
zamówienia, względem terminu określonego przez Zamawiającego.  

c) Niezaoferowanie przez Wykonawcę okresu skrócenia terminu wykonania 
zamówienia, oznacza zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zamówienia 
w terminie określonym przez Zamawiającego.  

3) W ramach kryterium „Gwarancja” (G) oceniony zostanie zaoferowany przez 
Wykonawcę w formularzu oferty okres wydłu żenia terminu gwarancji , 
względem terminu określonego przez Zamawiającego w Sekcji II: „Przedmiot”, 
dział: II.3. „Okres obowiązywania zamówienia”, tj. 36 miesi ęcy . Ocena ofert 
w ramach niniejszego kryterium, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

Go 
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G = ------------ x 100 pkt x 20 % 

Gd 

gdzie: 
G  – liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja”,  
Go  – okres wydłużenia gwarancji oferty ocenianej,  
Gn  – dopuszczalny okres wydłużenia gwarancji,  

- zgodnie z poniższymi zasadami:  
a) Wykonawca zaoferuje okres wydłużenia terminu gwarancji w miesiącach, 

względem terminu określonego przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż 
o 6 miesięcy. 

b) W przypadku zaoferowania okresu wydłużenia terminu gwarancji dłuższego 
niż 6 miesięcy do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęte 6 
miesięczne wydłużenie terminu gwarancji, względem terminu określonego 
przez Zamawiającego.  

c) Niezaoferowanie przez Wykonawcę okresu wydłużenia terminu gwarancji, 
oznacza zobowiązanie Wykonawcy do zaoferowania terminu gwarancji 
określonego przez Zamawiającego.  

3. Za najkorzystniejsz ą ofert ę uznana zostanie oferta, która uzyska najwi ększą ilość 
punktów wyliczon ą zgodnie ze wzorem:  

O = C + T + G  

gdzie: 
O  – liczba punktów przyznana „Ofercie”  
C  – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena”  
T  – liczba punktów w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”  
G – liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja”  

- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
 

V.9. INFORMACJE DODATKOWE : 

1. Ocena ofert nastąpi zgodnie z zapisami Regulaminu.  
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a nast ępnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniej sza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w post ępowaniu . 

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu nastąpi zgodnie z zapisami Regulaminu oraz niniejszej SIWZ.  

4. Jeżeli wybrany Wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
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w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

5. Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów.  

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania negocjacji lub dialogu.  
7. Zamawiający nie przewiduje  aukcji elektronicznej.  
8. Zamówienie nie jest obj ęte Porozumieniem  w sprawie zamówień rządowych.  
 

SEKCJA VI:  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

VI.1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA  

1. Korespondencja z zamawiającym musi być kierowana na adres: Zakład Wodoci ągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11,  68 – 200 Żary , fax: +48 (68) 479 
46 12, e-mail: zwikzary@zwikzary.pl. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, Zamawiający 
i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie  (w formie papierowej).  

3. Dopuszcza si ę przekazanie korespondencji za pomocą faksu lub środków komunikacji 
elektronicznej, z zastrzeżeniem niezwłocznego przekazania w formie pisemnej. 

4. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdego faksu lub każdej przesyłki 
elektronicznej.  

5. W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą faksu lub 
pocztą elektroniczną Zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do 
Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń 
urządzenia faksowego lub raportu poczty elektronicznej).  

6. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania przetargowego i realizacji 
umowy.  
 

VI.2. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest:  
Imię, Nazwisko:  Marek Goraj  
Telefon: +48 (68) 479 46 13 
E-mail: m.goraj@zwikzary.pl  
w godz. pomiędzy 8:00 a 14:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy 
i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych). 
 

VI.3. PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

1. Oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez 
osoby do tego uprawnione, bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.  

2. Dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.  
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3. Oświadczenia i dokumenty winny być podpisane lub poświadczone odpowiednio przez 
Wykonawcę albo podmiot trzeci albo Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, albo podwykonawcę, stosownie do przypadku.  

4. Oświadczenia lub dokumenty należy przekazać zgodnie ze sposobem określonym 
w dziale VI.1. „Sposób porozumiewania”.  

 

VI.4. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTA Ń I UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

1. Wykonawca mo że zwróci ć się do Zamawiaj ącego o wyja śnienia dotycz ące treści 
SIWZ, zgodnie ze sposobem określonym w dziale VI.1. „Sposób porozumiewania”.  

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie pó źniej ni ż do ko ńca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert . 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa powyżej lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa nie bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.  

5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocze śnie wszystkim 
Wykonawcom , którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj ącego . 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

VI.5. ZMIANA TREŚCI SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmieni ć treść SIWZ.  

2. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której jest 
udostępniona SIWZ.  

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści Ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której jest 
udostępniona SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .  

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia 
o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłu ży termin składania ofert  oraz zamieści stosown ą informacj ę 
na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ.  

5. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  
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SEKCJA VII:  INFORMACJA W  S. UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

VII.1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający udzieli zamówienia  Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu 
z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego oferta odpowiada 
zasadom określonym w niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz zamieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty.  
 

VII.2. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKICH NALE ŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany: 
1) wnieść wymagane zabezpieczanie nale żytego wykonania umowy , o którym 

mowa w dziale: VII.4. „Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy”, 

2) przedłożyć w formacie umożliwiającym edycję kosztorys  sporządzony na 
podstawie przedmiaru robót zawartego w części III SIWZ - OPZ,  

3) przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalno ści gospodarczej  lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę minimum 
obejmującą wartość i okres zamówienia, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia 
(polisa winna obejmować szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców 
oraz personel zamawiającego), na zasadach określonych w Warunkach 
Ubezpieczania, stanowiących załącznik do II części SIWZ- Wzoru Umowy,  

4) przedłożyć numer rachunku bankowego , na który będzie następowała zapłata 
wynagrodzenia,  

5) przedłożyć kopie uprawnie ń osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,  
6) wskazać osoby uprawnione  do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 

wraz z podstawa prawną dla dokonywania czynności prawnych oraz osoby 
reprezentujące Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, wraz z danymi 
kontaktowymi tych osób,  

7) przedłożyć Zamawiającemu umow ę konsorcjum , jeżeli zamówienie będzie 
realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  

8) podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli 
zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców. 

2. Kosztorys, o którym mowa powyżej, należy wypełnić według następujących zasad: 
1) wszystkie pozycje muszą zostać wypełnione,  
2) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,  
3) wszystkie wartości określone w kosztorysie muszą być liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  
3. Umowa konsorcjum o której mowa powyżej, winna określać co najmniej: 

1) określenie celu gospodarczego, dla którego zostaje zwarta (m.in. przedmiot, 
nazwa zadania, nr postępowania), 
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2) sposób współdziałania Wykonawców realizujących wspólnie umowę, 
3) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 
4) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia, 
5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
6) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania 

zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie umowę, 

7) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz rękojmi, (umowa musi zostać zawarta na czas nie 
krótszy niż czas trwania umowy na roboty, z uwzględnieniem okresu gwarancji). 

- Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców.  

4. Zamawiając zastrzega możliwość złożenia uwag do dokumentów, o których mowa w 
pkt. 1, w przypadku gdy będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ lub w innych 
uzasadnionych okolicznościach.  

5. Niedopełnienie wskazanych formalności, nie uwzględnienie uwag Zamawiającego, 
o których mowa w pkt. 3, będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

VII.3. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO P ODPROGOWEGO 

1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Część II SIWZ.  
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem 
podanych warunków ich wprowadzenia.  

 

VII.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny oferty.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
1) pieniądzu,  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem umowy 
na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 
rachunku: 83 1020 5402 0000 0102 0370 , tytułem:  
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””Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pn.: „MODERNIZACJA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZAWISZY CZARNEGO I BOH ATERÓW GETTA 

W ŻARACH” , numer referencyjny: 16/ZS/2018””. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Dzień wpłynięcia wniosku 
Wykonawcy o przesunięcie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia do siedziby 
Zamawiającego będzie traktowany, jako dzień wniesienia zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
nieoprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, to taka 
gwarancja/ poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winny 
zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) oznaczenie postępowania, 
3) określenie przedmiotu postępowania, 
4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem 

(tj. wierzytelności służące zamawiającemu z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady), 

5) kwotę gwarancji/poręczenia,  
6) termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia w sprawie 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w części II SIWZ . 
8. Ponadto, jeżeli zabezpieczenie będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji, 

to powinno zawierać:  
1) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego, jako główny dłużnik 

zamawiającego w imieniu wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub 
gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania nieodwołalne 
i bezwarunkowo bezspornie, na pierwsze wezwanie zamawiającego;  

2) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub 
w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone 
między zamawiającym a wykonawcą, nie zwalniają poręczyciela lub gwaranta od 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji;  

3) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji 
o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.  

Ponadto poręczenie lub gwarancja:  
4) nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej;  
5) nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy 

powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.  
9. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, 

poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 
dokumentu bez zastrzeżeń. wykonawca winien wnieść zamawiającemu stosowny 
dokument w terminie umożliwiającym zamawiającemu wykonanie tego prawa.  
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10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, wykonawca spełni wymagania zamawiającego 
w wyznaczonym terminie.  

11. Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
ponosi wykonawca.  

12. W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców, 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez wszystkich 
wykonawców łącznie, przez ich część lub jednego wykonawcę.  

 

VII.5. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 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. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może zażądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

SEKCJA VIII:  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

1. Do czynności Zamawiającego oraz Wykonawców zastosowanie mają zapisy niniejszej 
SIWZ oraz Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ lub/i Regulaminu 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). 
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SEKCJA IX:  OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO”, Zamawiaj ący 
zobowi ązuje do zapoznania si ę z klauzul ą informacyjn ą określoną w sekcji X 
niniejszej IDW .  

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 
podprogowego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-
prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 
obowiązki wynikające z RODO1, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.  

3. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z art. 13 RODO w niniejszym postępowaniu jest w szczególności:  

1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:  
a wykonawcy będącego osobą fizyczną,  
b wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą,  
c pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie),  
d członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK),  
e osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego;  
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności:  
a osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
b podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,  
c podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą,  
d pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną 

(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),  
e członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);  
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do 
realizacji zamówienia.  

4. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy 
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).  

                                                           
1 rozporządzenie 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). 
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5. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu 
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

6. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 
w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do 
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO w Formularzu oferty.  
 

SEKCJA IX:  KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, tel. 68/479-46-10/11, e-mail: 
zwikzary@zwikzary.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych ze strony Zamawiającego jest Pan Rafał 
Wielgus , nr telefonu: 68 411 40 00, adres email: iod@bhpex.p l; 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 
podprogowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZAW ISZY CZARNEGO 
I BOHATERÓW GETTA W ŻARACH” , znak sprawy: 16/ZS/2018; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 9 ust. 5-7 oraz § 47 
ust. 3 Regulaminu, 

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 48 ust. 1 Regulaminu, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Regulaminu, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
sektorowego odprogowego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z Regulaminu;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pr zetwarzania danych 

osobowych, gdy ż podstaw ą prawn ą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .  
 

SEKCJA IX:  ZAŁĄCZNIKI  

ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTY  
ZAŁĄCZNIK NR 2: OŚWIADCZENIE  
ZAŁĄCZNIK NR 3: ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
ZAŁĄCZNIK NR 4: OŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ  
ZAŁĄCZNIK NR 5: WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  
ZAŁĄCZNIK NR 6: WYKAZ OSÓB  
ZAŁĄCZNIK NR 7: OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  


