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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr sprawy: UG-RO.271.25.2019.AW

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydawanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

6 grudnia 2019 r.

ROZDZIAŁ I:
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
tel. (44) 710 – 51-11, faks: (44) 789-06-87
www.rzeczyca.pl
e-mail ug@rzeczyca.pl
ROZDZIAŁ II:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.
4.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako Pzp), a także wydanymi na podstawie niniejszej
ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Pzp.
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej jako: SIWZ) została opracowana przy
uwzględnieniu m.in.:
1) Pzp;
2) Rozporządzenia 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 2018 r.
poz. 1993 z późn. zm.);
3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2477);
4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479);
5) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010);
6) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz
przepisów wykonawczych do tej ustawy.
ROZDZIAŁ III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.

2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”,
w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw
Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca”.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 na Podstawie Umowy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29.11.2019 r.
W ramach realizacji niniejszej inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót:
1) roboty pomiarowe;
2) roboty ziemne i przygotowawcze;
3) roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej;

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
a)
b)
c)

roboty montażowe - przyłącza kanalizacji sanitarnej;
roboty drogowe rozbiórkowe;
roboty drogowe odtworzeniowe;
roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych – zasilanie przepompowni;
próby wodne szczelności kanałów;
inspekcja TV kanałów rurowych z wydrukiem i zapisem na nośniku informatycznym;
dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:
wykonywał coroczne przeglądy przepompowni do czasu zakończeni trwania gwarancji;
przyłączył sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu monitoringu;
dostarczone przez Wykonawcę przepompownie, przed zamontowaniem, były zaakceptowane przez
Zamawiającego.

SIEĆ GŁÓWNA:
Sieć grawitacyjna z rur PVC SN 8 litych Dn 200mm: 1055 mb
Trójniki na sieci – odejścia od przyłączy – 17 szt.
Studnie PE DN 425 – 18
Studnie PE DN 600 rozprężne – 2 szt.
Odcinek objęty zamówieniem, zgodnie z projektem budowlanym: S1 – S20
PRZYŁĄCZA:
Kanały z rur PVC SN8 Litych Ø 160 mm: 323 mb
Studnie PE DN315 – 21 szt.
PRZEPOMPOWNIE:
PS1 Rzeczyca, ul. Nowa r. 1500 mm gł. do 5,5m
PS2 Rzeczyca ul. Nowa r.1500mm gł. do 5,5 m
4.
5.

5.
6.

7.

Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia jest pozwolenie na budowę GB.6740.576.2015 z dnia
10.02.2016 r. wydane przez Starostę Tomaszowskiego wraz z projektem budowlanym.
Oferta złożona na dane zamówienie musi obejmować cały zakres prac przewidywanych w SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, w zakresie
wszystkich części zamówienia, zawarty został w:
1) projekcie technicznym, w tym w zakresie przedstawionym na planie zagospodarowania na rysunkach
stanowiących załączniki niniejszej SIWZ;
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
3) przedmiarach robót.
Zmówienie nie jest podzielone na części.
Nomenkatura CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45233140-2 Roboty drogowe
45315300-1 Instalowanie linii elektrycznych
W SIWZ oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy rozpatrywać z wyrazem ,,lub
równoważne’’ albo ,,nie gorsze niż’’. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu

w SIWZ oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta,
nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania
robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów
i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie
realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji
projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób)
jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym
ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry
techniczne, wymagane certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby)
do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze.
Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być
zaakceptowane przez Zamawiającego.
8. Inne wymagania odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia:
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także
wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ruchu publicznego w czasie trwania robót,
w szczególności umożliwienia właścicielom posesji znajdujących się w sąsiedztwie wykonywania robot w
ramach przedmiotu zamówienia, do bezpiecznego korzystania ze swoich nieruchomości bez zbędnych
utrudnień.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących czynności polegające na: wykonywaniu robót budowlanych oraz operowaniu sprzętem
budowlanym.
1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny;
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w trakcie
realizacji zamówienia:
 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności1:
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI
Rozpoczęcie: Zamawiający wymaga rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.
Zakończenie: do dnia 28 lutego 2022 r.
Zamawiający wymaga wykonania pompowni PS1 i PS2 w terminie do 14 lutego 2020 r.
We wskazanym terminie Wykonawca jest obowiązany złożyć do właściwego organu wniosek o pozwolenie
na użytkowanie lub zgłoszenie budowy.
ROZDZIAŁ V:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, spełnianie następujących
warunków dotyczących:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest
zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

1.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest
zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

1.3.

zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami o wartości robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszącej w ramach jednej budowy co najmniej 1 000 000,00 zł
brutto;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych (na stanowisko kierownika budowy), która spełnia następujące wymagania:
 posiada co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień;
 posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13,
14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
 Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi
osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie
wcześniejszych równoważnych przepisów.
Uwaga:
1) Ww. roboty muszę być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy;
2) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla
potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej;
3) Jeżeli Wykonawca wskazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia, umowy)
realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był
członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający
zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie konkretnie
wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienie stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której
wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur;
4) Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu;
5) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio
u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.


potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
wymienionego w rozdziale VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.2) a)
i b) SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych
odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VII SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.

2.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ.

3.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2. 1) SIWZ.

4.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w ofercie – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – części zamówienia, której
wykonanie powierzy Podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni
Podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 6 do SIWZ.
ROZDZIAŁ VI:
PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
b) w stosunku do którego, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
ROZDZIAŁ VII:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Uwaga: Zamawiający korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej
oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw
do wykluczenia). W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie
wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

1. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
3) kosztorys ofertowy;
4) potwierdzenie wpłaty wadium
5) inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ;
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie
polegał na zasobach innych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;
c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców
występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia;
e) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez Podwykonawców,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;
f) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż
pieniądz).
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp).
Jako że niniejsze zamówienie na roboty budowlane będzie wykonywane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (zgodnie z art. 36ba ust. 1 Pzp).
2. Dokumenty które należy złożyć zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp (na wezwanie Zamawiającego):
1) WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP – BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA:
a) aktualny 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 Pzp;
2) WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP – SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż
w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały
wykonane 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
referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
b) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ), 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.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, może wezwać
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII 2. 1) a) przedkłada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie
terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziale VII 2. 1) a).
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VII 1. 2), VII 2. 1), VII 3, VII 4 składa
każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego
Wykonawcę lub wspólnie.
6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są
w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

7. W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze stanowią załączniki do SIWZ zaleca się
ich sporządzenie według tych formularzy. Zamawiający dopuszcza składanie alternatywnych co do formy
dokumentów o treści zgodnej z wymaganiami SIWZ.
ROZDZIAŁ VIII:
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.rzeczyca.pl.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 2.
Do kontaktu z Wykonawcą uprawnieni są:
- Agata Wieczorek – e-mail: a.wieczorek@rzeczyca.pl - w zakresie procedury;
- Urszula Wieszkowska – e-mail: u.wieszkowska@rzeczyca.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:
- w poniedziałek od 7:45 do 17:00, wtorek-piątek 7:45- 15:45
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań oraz
wyjaśnienia zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją
także na tej stronie.
ROZDZIAŁ IX:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM

1.
2.
3.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części zamówienia osobno.
Ustala się wadium w wysokości 42 000,00 zł, słownie: czterdzieści dwa tysięcy 00/100 PLN
Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 310 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 16 8985 0004 0020 0210
3961 0012 z adnotacją: „Wadium – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy
(etap VI)”.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na
rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika
z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje
się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Wadium złożone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej
kopercie.
Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie,
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
(niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych
w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.
W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ X:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

2.
3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż
60 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert
Przedłużenie terminu związania 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 jako
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim
i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Oferent podaje w ofercie ceny w walucie – złoty polski.
Do oferty należy dołączyć wymagane w SIWZ załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze
stanowią załączniki do SIWZ zaleca się ich sporządzenie według tych formularzy.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza
musi zostać dołączone do oferty.
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zalecane jest sporządzenie oferty na komputerze.
Ofertę należy sporządzić w taki sposób, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone
przed zdekompletowaniem.
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu na daną część zamówienia.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią,
opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz oznaczeniem:
Oferta na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)” –
Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2019 r. godz. 12:00

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony
parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające
to uprawnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez notariusza
i dokumenty, z których wynika upoważnienie do udzielenia tego pełnomocnictwa w imieniu Wykonawcy.
9. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert
określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie
zaadresowanej do Zamawiającego oraz opatrzonej pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej
dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” oferty na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”.
Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że
wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
10. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
11. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1010) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” dołączonej
do oryginału oferty. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
8.

ROZDZIAŁ XII:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.

4.
5.

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 23 grudnia 2019 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu
Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy w Rzeczycy,
ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca pok. nr 2.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Następnie ogłosi:
 nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 cenę ofertową obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia.
O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.
Informacje, o których mowa w pkt 3, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie
internetowej www.bip.rzeczyca.pl.
ROZDZIAŁ XIII:
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po zakończeniu i odbiorze robót wraz
z uzyskaniem decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia z uwzględnieniem
wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze i SIWZ, podatku od towarów i usług /VAT/ oraz koszty
niewymienione w SIWZ i innych dokumentach, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca w celu obliczenia ceny sporządza i dołącza do oferty kosztorysy ofertowe sporządzone
na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego (w Formularzu ofertowym), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując
nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez podatku VAT.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Cena ofertowa winna być podana słownie i cyfrowo z wyodrębnionym podatkiem VAT. Należyty podatek
VAT (w cenie ofertowej) naliczyć należy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Całkowita cena oferty brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim
zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV:
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
1.

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów
i wag:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium [%]

1.

Cena

60 % = 60 pkt

2.

Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia

40%=40 pkt

1) Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Podstawą obliczenia ceny brutto jest
cenna netto, do której jest doliczony podatek VAT. Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C)
zostanie obliczona według następującego wzoru:
C min
C = ------------------- x 60 pkt
Co
gdzie:
C min – cena brutto oferty z najniższą ceną brutto (zł)
C o – cena brutto (zł) oferty ocenianej
CENA oceniana w niniejszym kryterium to całkowita cena oferty.
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 60 punktów.
2) Kryterium „Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia”
W kryterium „Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia” (G) oferta może uzyskać maksymalnie
40 pkt.
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji określony przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.
W powyższym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie następującą liczbę punktów:
 0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 2 lat gwarancji;
 20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę od 3 do 4 lat gwarancji;
 40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji.
Minimalny okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata. Zaoferowanie okresu
gwarancji krótszego niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z postanowieniami
niniejszej SIWZ.
Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 5 lat.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona
na podstawie poniższego wzoru:
P=C+G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena ”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości przedmiotu
zamówienia”
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki
oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 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.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 4) na stronie internetowej –
bip.rzeczyca.pl.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 6, jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

ROZDZIAŁ XV:
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
2.
3.
4.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie powiadomi Wykonawców oraz umieści na
stronie internetowej www.bip.rzeczyca.pl.
W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poda termin zawarcia umowy.
Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności przed zawarciem umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

ROZDZIAŁ XVI:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla każdej części
zamówienia osobno, na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto w jednej z następujących form:
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy;
2) poręczeniach bankowych;
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
4) gwarancjach bankowych;
5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) 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.
W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w postaci poręczenia lub
gwarancji musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
2) nazwę Beneficjenta i jego siedzibie (Zamawiającego) tj. Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 97-220
Rzeczyca;
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja;
5) sformułowania zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie bezgotówkowej wówczas Wykonawca dołączy do oferty
przed podpisaniem umowy oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Z treści w/w
dokumentu musi wynikać, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
zabezpieczenia, zgodnie z warunkami przetargu, następuje bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata
należności do zapłacenia których, na rzecz Zamawiającego jest zobowiązany Wykonawca.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane za wyłączeniem 30% kwoty zabezpieczenia pozostawionej
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, którą to kwotę Zamawiający zwraca nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
ROZDZIAŁ XVII:
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wraz ze wzorem umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
ROZDZIAŁ XVIII:
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postępowania, Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy
tj. odwołanie w zakresie wskazanym w art. 180 ust. 2 pkt 2 – 6 oraz skarga do sądu.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
ROZDZIAŁ XIX:
POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ZAMWIAJĄCEGO
1.

2.

Zamawiający:
1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
3) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
4) nie przewiduje aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów,
5) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Udostępnienie SIWZ i załączników:
1) SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych
w godzinach urzędowania, pok. nr 1b.
2) SIWZ wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie www.bip.rzeczyca.pl.
3) Na wniosek Wykonawcy SIWZ wraz z załącznikami zostanie powielona, a kopia zostanie przesłana
pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii SIWZ (50 gr za stronę A4) oraz związane
z jej przesłaniem.
ROZDZIAŁ XX
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

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:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzeczyca ul. Tomaszowska 2,
97-220 Rzeczyca, reprezentowana przez Wójta Gminy Rzeczyca;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rzeczyca jest Pan Radosław Bernaciak, adres
e-mail: r.bernaciak@rzeczyca.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”;
 znak sprawy UG-RO.271.25.2019.AW prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzeczyca;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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. Czas, przez jaki będą przetwarzanie
dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania
danych osobowych przez Gminę Rzeczyca. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu przetwarzania, w tym również archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 podanie przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są
one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążący
na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
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−
−

−

realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi danych osobowych;
dane zbierane przez Gminę Rzeczyca nie będą profilowane;
dane zbierane przez Gminę Rzeczyca nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
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 **;
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 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 przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy Rzeczyca
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Marek Kaźmierczyk
Z up. Wójta
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty.

………………………………………………..
(nazwa i adres oferenta) (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
na zamówienie publiczne pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca

2.

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………………………………………………
oświadcza, że:
1.

oferuje wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za kwotę:
netto………….. ………………… zł
podatek VAT ………………..%, kwota ………………………. zł, co daje
kwotę brutto ………………………….. zł
(słownie: ................................................................................................................... ………………),
(cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale XIII
SIWZ)

2.

Na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres……….. (słownie:
………………………………...)*
Uwaga: minimalny termin gwarancji wynosi 2 lata. Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.

3.

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. z zachowaniem terminu
wykonania pompowni PS1 i PS2 do dnia 14 lutego 2020 r.

4.

Zapoznałem się z SIWZ (w tym ze wzorem umowy), nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do jej treści
i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

5.

Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz
wprowadzonymi do niej zmianami.

6.

Uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz właściwej realizacji
zamówienia.

7.

Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru Umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia
umowy (na warunkach określonych w SIWZ, we Wzorze Umowy i złożonej ofercie) w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.

Akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

10. Informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: (w/w
zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1751).

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u
zamawiającego

Lp.

Wartość bez kwoty podatku
VAT towaru/usługi

1.
2.
Uwaga: niewypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym,
że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
□ TAK mikroprzedsiębiorstwem
□ TAK małym przedsiębiorstwem
□ TAK średnim przedsiębiorstwem
□ NIE
Uwaga:
*zaznaczyć odpowiednie.
Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
12. załączam poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: 2)
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia określa
załącznik nr 2 do SIWZ);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz oświadczenia określa załącznik nr 3
do SIWZ);
3) dokument potwierdzający uprawnienie osoby (osób) do złożenia oferty – w przypadku, gdy prawo
to nie wynika z innych złożonych dokumentów;
4) informację o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców,

2

)

Należy wykreślić dokumenty, których Wykonawca nie załącza do niniejszej oferty.

* - niepotrzebne skreślić

na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
5) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia – jeśli Wykonawca będzie korzystał z udostępnienia zasobów;
6) ………………………………………………………………………………….
7) ………………………………………………………………………………….
13. Wszelką korespondencję za pomocą faksu należy przekazywać na numer: ……………………… lub
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:…………………………………………
14. Kontaktowy numer telefonu……………………………………………………………………..
15. Informacje dodatkowe do przygotowania umowy w przypadku wyboru niniejszej oferty - Wykonawca podaje
je według uznania:
1) Umowa z naszej strony będzie zawierana przez (imiona, nazwiska i stanowiska):
……………………………………………………………………………………………………………
2) NIP: ...............................................
3) REGON: ..........................................
4) Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym realizację
umowy będzie ...........................................................
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
………………dnia……………………..
……..……………………………
(podpis Wykonawcy )

Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”
Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ....................................................................................................................................................
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji oświadczam, iż spełniam warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

............................................
(miejscowość i data)

………………………………………..
(podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy, pieczątka Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w .......................................................................................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..............................................................
...................................................................................................................................................................................,
w następującym zakresie: ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”
Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ....................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt
2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................................................
NIP, REGON: ............................................................................................................................................................
Numer tel./faks: .........................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy
(etap VI)” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y,
że:



nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych *,
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów
należących do grupy kapitałowej.

..................................
miejscowość, data

* - niepotrzebne skreślić

........................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom
Oświadczam, że powierzam Podwykonawcom wykonanie części zamówienia na „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na ul. Nowej w Rzeczycy (etap VI)” w zakresie:

Nazwa (firma) Podwykonawcy

Część zamówienia, która zostanie powierzona
Podwykonawcy

...................................................

..............................................

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Oświadczam, iż
…………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaje do dyspozycji:
…………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj.;
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
na cały okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”
...................................................................................................................................................................................
(forma uczestnictwa w realizacji zamówienia / zaangażowanie1)
a. np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, szkolenia etc.

……………………………..
…………………………………….

……

(miejscowość i data)

(podpis osób(-y) uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .............................................................................................................................
Adres wykonawcy ..............................................................................................................................
Telefon/faks ........................................................................................................................................
Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.1
Przedmiot zamówienia
(ze wskazaniem czy
obejmował budowę lub
przebudowę sieci
kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączeniami)
oraz miejsce jego
wykonania

Wartość robót
Data wykonania
budowlanych w
zamówienia
zakresie sieci,
instalacji i
urządzeń
Data
Data
wodociągowych i
rozpoczęcia
zakończenia
kanalizacyjnych
(z VAT)

Podmiot, dla którego
realizowane było
zamówienie

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru).

...........................................
(miejscowość i data)
1

.…..................................................
(podpis osób(-y) uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

Lista ta może zostać wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .............................................................................................................................
Adres wykonawcy ..............................................................................................................................
Telefon/faks ........................................................................................................................................
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami1

Lp.

1

Imię
i nazwisko

Wykształcenie, specjalność
uprawnień,
nr uprawnień,
nr wpisu do izby samorządu
zawodowego

Lata
doświadczenia

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja
o podstawie dysponowania
osobą (np. umowa o pracę,
umowa zlecenie)

Lista ta może zostać wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

.....................................................
(miejscowość i data)

…………...............................................
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)

