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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Rozdział I  

Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 

REGON: 611015780 

NIP: 775-24-06-168 
 
tel: 24 356-14-00 
Strona internetowa: WWW.noweostrowy.pl  

e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl  

godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek  7:30 – 15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nr konta bankowego:  

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach o. Ostrowy Nr konta: 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 
 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 oraz 

art. 10 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, 

poz. 1843 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 

ust. 8. oraz wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi 

dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – 

zwaną „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24 aa 

ustawy Pzp, tzn. 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.  

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Niniejszy przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. – Dz. U. 2019, poz. 1843) w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

„Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy” 
2. Przedmiot zamówienia: 

W ramach zadania planuje się wykonanie 25 sztuk kompletnych biologicznie czynnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=[m
3
/d] od 0,30  do 1,35 m

3
.  

Oczyszczalnie są mikrostacjami oczyszczania ścieków z czynnymi osadami, działającymi w 

technologii SBR – biologicznego reaktora sekwencyjnego i drenażu rozsączającego. 

       Oczyszczalnie muszą być oznakowane CE. Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-   

       3:2005+A2:2013 oraz posiadać deklarację właściwości użytkowych potwierdzoną protokołem z  

      badań typu wraz z raportem szczegółowym z badań wystawionym przez laboratorium  

       notyfikowane Komisji Europejskiej. Nie dopuszcza się urządzeń pracujących z napowietrzaniem  

       grawitacyjnym. Napowietrzanie musi się odbywać wyłącznie za pomocą dmuchawy. Wymaga się,  

      aby certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 wystawiony był przez  

      laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 

Powyższe urządzenie ma być kompaktową oczyszczalnią ścieków wykonaną z polietylenu. Ciąg 

technologiczny oczyszczalni może składać się z następujących urządzeń: 

- przyłącza kanalizacji PVC DN160, 

- studzienki rewizyjnej, 

http://www.noweostrowy.pl/
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- przepompowni ścieku surowego, 

- oczyszczalni SBR, 

- przepompowni ścieków oczyszczonych, 

- drenażu rozsączającego. 

 Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, 

azot, fosfor – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopad 2014r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (załącznik nr 2) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu. 

 Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych 

zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy.  

 Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej 

technologii oczyszczania, niż technologia określona powyżej.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został dokumentacji projektowej oraz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:   

 Kod CPV: 

  45.23.24.21-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 

  44.13.10.00-7 Komory ściekowe 

 

4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną w dalszej części „Pzp” oraz z przepisami Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) 

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) jeżeli przepisy Pzp 

nie stanowią inaczej. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby 

Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania 

oferty. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

PZP.  

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

11. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

12. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 PZP) 

15. Zamawiający nie przewiduje zebrania  Wykonawców. 

16. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99-101b PZP. 

17. Nie przewiduje się dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej o której mowa w art. 91a ust. 1 PZP. 

18. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym 

przez zamawiającego. 

19. Zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w 

każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się 

stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach 

technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te, które wskazano 

w projekcie, przedmiarze robót. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 w/w ustawy, ilekroć w niniejszej 

SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 



technicznych należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 

20. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 PZP). 

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika 

wszelka korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się 

od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca złożył takie zastrzeżenie w ofercie lub 

zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert.  

22. Wykonanie robót budowlanych: 

22.1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną Dokumentacją Projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR), wytycznymi 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), z wiedzą techniczną, 

sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., aktualnymi przepisami oraz poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego  

22.2. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane prawem dokumenty 

konieczne do odbioru w tym dokumentację powykonawczą, powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną, itp.,   
22.3. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy poprzez wizję lokalną oraz 

przewidział odpowiedni sprzęt i środki na wykonywanie robót.  

22.4. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez 

usterek.  

22.5. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom 

materiałów przyjętych w projekcie.  

22.6. Użyte w niniejszym postępowaniu nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je 

traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia 

równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom 

materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, STWiOR i kosztorysach 

ofertowych.  

22.7. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty 

potwierdzające pozwolenie na wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 

jakości) i udostępnić je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego. 

22.8. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za 

wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :  

22.8.1. protokoły z badania materiałów, 

22.8.2. dokumenty potwierdzające jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,  

22.8.3. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące 

się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.  

22.8.4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm 

oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.  

22.8.5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - 

do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub 

parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski. 

22.8.6. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących przepisach :  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570) cyt.:  Art. 4. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli 

nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 

właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe 



umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on 

być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 ze zm.) cyt. : Art. 10. 

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych 

wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 

zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem.  

22.9. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.  

22.9.1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres 

rzeczowy wynikający ze wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ, Dokumentacji Projektowej i 

SSTWiOR.  

22.9.2. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty 

budowlane będą odebrane bez zastrzeżeń (tj. bez usterek i przedmiot zamówienia będzie spełniał 

warunki wynikające z jego przeznaczenia).  

22.9.3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy może następować z wykorzystaniem terminu 

odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i 

zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski oraz końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający nie 

przewiduje udzielania zaliczek.  

22.9.4. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji 

finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla 

Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.  

22.10. Dostępność dokumentacji. 

1. Niniejsza SIWZ wraz z projektem budowlanym oraz STWiOR udostępniona jest na stronie  

    internetowej Zamawiającego www.noweostrowy.bip.org.pl. do pobrania samodzielnie przez  

    Wykonawców. 

2. Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej  

    Zamawiającego w celu sprawdzenia czy nie zostały w nim opublikowane zmiany SIWZ. Za  

    zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada  

    Wykonawca. 

22.11. Podwykonawstwo  

22.11.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

22.11.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

22.11.3. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w 

ofercie wskazać jaką część zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca i podać 

firmę podwykonawcy/ów.  

22.11.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

że 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.  

22.11.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określono we wzorze umowy 

(zał. nr 7 do SIWZ).  

22.12. Wymagania określone w art. 29 ust 3a ustawy Pzp: 

22.12.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

robotnicy budowlani, 

22.12.2. 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 w punkcie 22.12.1 
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czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

22.12.3. 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 wskazane w punkcie 22.12.1 czynności 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 (tj. w 

szczególności
1
 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. 

22.12.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 22.12.1 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 22.12.1 czynności.  

22.12.5. 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 wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do dnia 30.11.2020 r. 

                                                 
 

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.  



 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu. 

2. Wykażą posiadanie odpowiednich kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,  w szczególności: koncesji, 

zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego 

z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

3. Mają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową. 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

4. Wykaże że posiada zdolności techniczne lub zawodowe.  

Określenie warunków: 

a. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

okresie wykonał, roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni 

obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia, w tym zrealizowali co najmniej 

jedną robotę polegające na budowie minimum 30 sztuk przydomowych oczyszczalni 

ścieków  
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty zostały wykonane  z załączeniem dowodów potwierdzające, że roboty te 

zostały wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone. 

b. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami które będą 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania 

zamówienia publicznego oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. W szczególności wykonawca musi dysponować:  

 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

kanalizacyjnych*. 

*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12a ustawy Prawo 

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w 

ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (Dz. U. 2020 r. poz. 220) 

 

Rozdział VI 

Podstawy wykluczenia.  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach o których 

mowa w art. 24 ust 1 ustawy PZP: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 



1997 r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo Komplementariusz w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

2);  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 

selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

12) 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 2019 r. poz. 369, 1571, 1667), 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. 

13) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

2. Zamawiający wykluczy również wykonawcę: 

 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 

1655); 

 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP który naruszył obowiązki dotyczące płatności 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w 



stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 4), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24. ust. 7 ustawy PZP  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 

5, ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w pkt 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

Rozdział VII 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć Zamawiającemu w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

1. Do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie: 

a. O braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu; 

b. O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, o przynależności lub jej braku do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana oceniona najwyżej, 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 ustawy PZP. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego 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 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona 

podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 



budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne dokumenty 

(Wykonawca wykaże że zrealizował, co najmniej jedną robotę polegające na budowie 

minimum 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków ) 

– załącznik nr 5 do SIWZ 

b) Wykazu 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. (Wykonawca musi dysponować osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych,*. 

*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12a ustawy Prawo 

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w 

ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (Dz. U. 2020 r. poz. 220) – 

Zał. nr 6 do SIWZ 

Uwaga:  W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu musi złożyć dokumenty 

wymagane w punkcie 13 

 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy: 
a) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716) 

 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia: 
a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów 



komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:  

- Wykonawca przedłoży schematy proponowanych oczyszczalni potwierdzone przez 

notyfikowane laboratorium, wykonujące dane badanie typu. 

b) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego 

zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia:  

-  Wykonawca przedłoży dla zaproponowanej oczyszczalni certyfikat potwierdzający 

zgodność z normą PN EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz deklarację właściwości 

użytkowych potwierdzoną protokołem z badań typu wraz z raportem szczegółowym z 

badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium. Wymaga się, aby certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 wystawiony był przez 

laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6: podpunkt 2) litera a), b), c) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) 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, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 podpunkt 1, powinny być Wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o którym mowa w pkt. 8 

podpunkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego 

terminu.  

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt. 8, 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. 

Przepis pkt 9 stosuje się. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, W szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). 

13. Informacje dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP. 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

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



prawnych. 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający 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 zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP oraz, o których mowa w Rozdział 

VI SIWZ. 

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2-4 i 9 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju w sprawie  rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1126), Rozdział VII punkt 6 podpunkt 2 lit. a), b), c) d). 

5. Zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 

2-4 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie  rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z dnia 26 

lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), Rozdział VII punkt 6 podpunkt 2 lit a), b), c), d) 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 

a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1 SIWZ. 

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają W szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega W odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

14. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja)  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
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1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich W postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w Rozdziale VI punkt 1 i 2 SIWZ, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 

VII punkt 6 SIWZ. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale VII pkt. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w  

Rozdziale VII punkt 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale VII punkt 6 podpunkt 1) oraz punkt 6 podpunkt 2 )SIWZ, przy czym: 

a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 6 podpunkt l) składa 

odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w Rozdziale V punkt 4 SIWZ; 

b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 podpunkt 2) składa każdy z 

nich. 

15. Do oferty sporządzonej wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ należy załączyć również kosztorys 

sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną.  

 

Rozdział VIII 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą  

 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiający, a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

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

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących formy, ustanowionych w niniejszej SIWZ.  

 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

  Mariusz Marczak tel.: (24) 356 14 12, e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl  

 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej 

,,rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji 

których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz przez 

podwykonawców, należy złożyć w oryginale.  

 Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt  l3 ppkt 2) SIWZ należy złożyć w 

oryginale. 

 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl


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. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, 

potwierdzone odpowiednio własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem dokonywane w formie  pisemnej powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  

 Za oryginał, o którym mowa powyżej, uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie 

pisemnej  podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem.  

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

 Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 

wniosek na adres Zamawiającego: Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl  

2) 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. 

3) Jeżeli Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 2. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

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

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

9) Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu W sposób przewidziany w art. 38 

ust 4a ustawy PZP oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z 

art. 12a ustawy PZP. 

 

Rozdział IX 

Wadium 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości   

12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl


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

U. z 2019 r. poz. 310, 836, i 1572). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

– Bank Spółdzielczy w Krośniewicach o. Ostrowy Nr konta: 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 

4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie 

Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. Wniesienie wadium w formie innej niż 

pieniądz poprzez dołączenie dokumentu do oferty jest równoznaczne z wniesieniem wadium 

przed upływem terminu  składania ofert. 
5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w punkcie 2.2-2.5 SIWZ (art. 45 ust 6 pkt 2-5 PZP) 

musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne  i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w 

warancji/poręczeniu: 

5.1. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana: 

5.1.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

5.1.2. Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5.1.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

5.2.  jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia o którym mowa  w art. 25a 

ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej 

6. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć w formie oryginału do oferty 

7. Oferta Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy  podlega 

odrzuceniu  zgodnie z art. 89 ust. 7b  ustawy  PZP. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 PZP, oświadczenia o którym mowa  w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
10. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy na prowadzenie rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszty prowadzenia rachunku bankowego, oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 



15. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien 

uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 9 i 10. 
 

Rozdział X 

Termin związania ofertą 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. 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 najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

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

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 

do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia. 

  

Rozdział XI 

Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca przedłoży ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firm na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

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

4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty  i oświadczenia: 

4.1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 

4.2. Kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną.  

4.3. Oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 1,  

4.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

4.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii;  

4.6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz 

z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 

ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

4.7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy.  

5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  

6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.  

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/, zaadresowanej na 

adres Zamawiającego i oznakowanej następująco: 

 

NAZWA WYKONAWCY  I  JEGO  ADRES: 



 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 

OFERTA  
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: 

„Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy”  
nie otwierać przed: dniem 01.10.2020 r., godz. 10.05  

 

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg zasad 

określonych jak przy składaniu ofert. Koperta winna być oznakowana „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż nie można zastrzec informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. u. z 2019 r. poz. 1010), które 

wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnica przedsiębiorstwa, winny być  załączone w osobnym 

opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności 

numerowania stron oferty. 

 

Rozdział XII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy,  

w terminie do dnia 01.10.2020 r., do godz. 10:00 w pok. nr 12 – sekretariat. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2020 r., o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, zawarte w 

ofertach. 

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy 

informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.  

6. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.  
 

Rozdział XIII 

Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w 

kwocie brutto.  

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 

3. Podstawą wyceny oferty jest: Dokumentacja Projektowa, STWiOR, wytyczne i zalecenia SIWZ, 

jako pomocniczy – przedmiar robót.  

4. Przedmiary robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy 

obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokumenty pomocnicze dla wykonawcy.  

5. Kosztorys ofertowy nie będzie przedmiotem porównania i oceny. Błąd w kosztorysie lub nie 

ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego 

przedmiotu zamówienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i SIWZ.  

6. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia 

celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym :  

6.1. koszty transportu i składowania odpadów pobudowlanych,  



6.2. koszty organizacji i urządzenia zaplecza budowy,  

6.3. koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, 

6.4. koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,  

6.5. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,  

7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiary robót stanowią tylko 

element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na 

własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych 

przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą 

do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. W 

przypadku rozbieżności w rzeczywistej ilości i rodzaju wykonanych robót w stosunku do 

przyjętych w kosztorysie ofertowym w żaden sposób nie wpływa to na zmianę wynagrodzenia. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy (nawet  

niemożność przewidzenia rozmiaru i kosztu prac, które okażą się konieczne do wykonania dla 

prawidłowego zrealizowania zamówienia) nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom. Ze względu na przyjęty sposób 

wynagrodzenia (ryczałtowe), Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty, poza elementami 

wymienionymi w SIWZ, które w oczywisty sposób winny być uwzględnione, powinien mieć 

świadomość obciążenia ryzykiem poniesienia kosztów prac, których nie przewidział a powinien 

był przewidzieć. 

8. Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem 

sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu, a 

także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny ofert.  
 

Rozdział XIV 

Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

 

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona  

    oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena - 60 %,  

Gwarancja - 40% 

Kryterium „cena” (C) będzie liczona wg wzoru: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania 

pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                           Najniższa cena oferty  

          C    =      ------------------------------ x 60,0  

                           Cena badanej oferty 

 

 

Kryterium „gwarancja” (G),  ilość punktów - max 40 pkt.: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę okres gwarancji udzielony 

na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca otrzyma punkty za udzielony okres 

gwarancji i rękojmi: 

 24 m-ce – 0 pkt, 

 36 m-cy – 10 pkt. 

 48 m-cy – 25 pkt. 

 60 m-cy – 40 pkt. 

Uwaga: 

W przypadku kryterium „gwarancja”, gdy Wykonawca przyjmie w ofercie okres gwarancji powyżej 

60 m-cy Zamawiający do wyliczenia przyjmie maksymalny okres 60 m-cy. 



Natomiast gdy Wykonawca przyjmie w ofercie okres gwarancji poniżej 24 m-cy lub gdy nie wybierze 

żadnej opcji, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

 

Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców: 

  P = C + G 

gdzie: 

P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” 

 

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert   

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

    spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały  

    złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy  

   złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert  

   dodatkowych. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim   

    wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów 

   w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

Rozdział XV 

Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  ceny 

ofertowej brutto. 

 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

3.1. Pieniądzu, 

3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3.3. Gwarancjach bankowych, 

3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

4.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

4.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

4.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krośniewicach o. Ostrowy Nr konta: 03 9023 0006 3900 

4066 2000 0160 

 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 



przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy 

  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 

 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. 

 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenia: 

11.1. Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

11.2. Kwota w wysokości 70 % zostaje zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

Rozdział XVI 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o:  

1.1. 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,  

1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

1.3. 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,  

1.4. unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w pkt l.1  lub  1.4, również na stronie internetowej.  

3. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej 

w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających 

podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu 

składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo) - jeżeli dotyczy,  

4. Jeżeli oferta złożona przez kilku przedsiębiorców, została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać co najmniej:  

4.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

4.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

4.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.  

5. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do jej zawarcia w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty jeżeli zawiadomienie zostało przesłane za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

jeżeli:  

6.1. złożono tylko jedną ofertę,  

6.2. upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 

ust. 2  lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze.  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dqmrygi
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dqmryhe


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

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

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

8. Przed podpisaniem umowy o zamówienie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji potwierdzającej posiadanie 

uprawnień przez kierownika budowy wraz z aktualnym wpisem do izb.  

 

Rozdział XVII 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówień 

publicznego oraz wzór umowy. 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

2. Zgodnie z art. 139 ust 2 ustawy PZP umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zawartych w SIWZ i ofercie. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 

wzorze umowy załączonym do SIWZ - Załącznik nr 7. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej 

wymienionych przypadkach:  

5.1. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek 

podatku VAT;  

5.2. zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

5.3. zmiana terminu zakończenia robót w następujących przypadkach: 

5.3.1. wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających wykonanie robót, 

5.3.2. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

 

Rozdział XVII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności do 

której zamawiający jest obowiązany. 

4. Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 

4.1. Przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy 

PZP. 

4.2. Wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust 2 ustawy PZP 

4.3. Skarga do sądu. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

5.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu, 

5.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5.3. Odrzucenia oferty odwołującego, 

5.4. Opisu przedmiotu zamówienia, 

5.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechane czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne lub prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo podpisane bezpiecznym podpisem 



elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

9. Terminy wniesienia odwołania:  

9.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób.  

9.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

9.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone W pkt. 10.l i 10.2 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

9.4.1. W terminie 15 dni od dnia publikacji W Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

9.4.2. W terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 

opublikował W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia.  

10. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-189 ustawy PZP.  

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej W terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem.  

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

PZP, tj.:  

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

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092),  

13.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  w sprawie wysokości 

oraz sposobu pobierania wpisu do odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

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

 

 

Rozdział XIX 

Informacje uzupełniające 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

Rozdział XX 

Klauzula informacyjna RODO 
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 Zamawiający – Gmina Nowe Ostrowy, Nowe 

Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

 Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować 

pod  adresem e-mail: sekretariat@noweostrowy.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 25 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy” prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

 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, dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 

 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.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 
 

Załączniki 
Załącznik nr 1 – Formularz  ofertowy 

Załączniki nr 2-6 

Załączniki nr 7-8 – Wzór umowy 

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 10– Przedmiar  robót 

Załącznik nr 11 – STWiOR 
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