
                             „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”                                    1 
 

 

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” 

otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
 oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,  

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
 
 

 

Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

w Bystrzycy Kłodzkiej 
  57- 500 Bystrzyca Kłodzka    ul. Młynarska 4 

NIP: 881146771, REGON: 020793982 
tel.(0 prefix) 74 8111-740,  fax (0-prefix) 74 8114 126,    

 e-mail:zwik@bystrzyca.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00 

 
 

Nr sprawy:   1/ZWiK/P/2015         
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na realizacj ę projektu  
pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej  

w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” 
polegaj ącym na realizacji 

 
KONTRAKTU nr 3: DOPOSA śENIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

W STACJĘ ZLEWCZĄ DO ŚCIEKÓW DOWOśONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM 
ORAZ 

 WYMIANIE  POMP W GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW. 
 
 
 
 Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
 
 
45 252200 – 0                                WyposaŜenie oczyszczalni ścieków 
 
42 990000 – 2                               RóŜne maszyny specjalnego zastosowania  
 
42 12 22 20 -8                               Pompy ściekowe 
 
45 25 21 00 -9                              Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków.                       
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Nr sprawy 1/ZWiK/P/2015          
 
 

     1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego 
 

Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

w Bystrzycy Kłodzkiej 
57- 500 Bystrzyca Kłodzka    ul. Młynarska 4 

NIP: 881146771, REGON: 020793982 
tel. 74 8111-740,  fax  74 8114 126,    

e-mail:zwik@bystrzyca.pl 
 

godziny urzędowania: dni powszednie, od  poniedziałku do piątku  w godz. 7.00-15.00 
 

    2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. 
zm.), a takŜe wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi, przy 
czym Zamawiający jest zamawiającym sektorowym i dodatkowo stosuje procedury udzielania 
zamówień zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.,z o.o.                
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28.11.2008 roku. 
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej 414 000 euro. 
2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907                   
z późn.zm.), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane(Dz.U. z 2013 poz 231), 
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1692 ), 
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735), 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,  
poz.1503 z późn.zm.), 
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.), 
h) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 
3.Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 
 

KONTRAKT NR 3: DOPOSA śENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY 
KŁODZKIEJ W STACJ Ę ZLEWCZĄ DO ŚCIEKÓW DOWOśONYCH TABOREM 

ASENIZACYJNYM 
ORAZ 

 WYMIANA  POMP W GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW.   
 

 
Część pierwsza – Oferta częściowa 1 
Doposa Ŝenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w stacj ę zlewcz ą do ścieków 
dowo Ŝonych taborem asenizacyjnym 
 
Część druga – Oferta częściowa 2 
Wymiana  pomp w głównej przepompowni ścieków 

 
 

3.2.  Opis przedmiotu  zamówienia 
 
Część pierwsza – Oferta częściowa 1 
Doposa Ŝenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w stacj ę zlewcz ą do ścieków 
dowo Ŝonych taborem asenizacyjnym 
 
Przedmiotem zamówienia jest doposaŜenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w stacje 
zlewczą do ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym. W zakres przedmiotu zamówienia 
wchodzi: zakup, dostawa, montaŜ  i uruchomienie kontenerowej stacji zlewczej na Oczyszczalni 
ścieków, ul. Kłodzka 1A, 57- 500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie. 
 

 
Część druga – Oferta częściowa 2 
Wymiana  pomp w głównej przepompowni ścieków 
 
 Przedmiotem zamówienia jest wymiana pomp ściekowych, zatapialnych w przepompowni 
ścieków na oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Kłodzka 1A. W zakres przedmiotu 
zamówienia wchodzi  demontaŜ istniejących pomp ściekowych i wyposaŜeniu przepompowni        
w trzy fabrycznie nowe pompy ściekowe, zatapialne.  
 
 
3.3.  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do wykonania  oferty okre ślają: 
 
 
Część pierwsza – Oferta częściowa 1 
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Doposa Ŝenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w stacj ę zlewcz ą do ścieków 
dowo Ŝonych taborem asenizacyjnym 
Załącznik nr 8/1 do SIWZ. 

 
 

 
Część  druga – Oferta częściowa 2 
Wymiana  pomp w głównej przepompowni ścieków 
Załącznik nr 8/2 do SIWZ. 
 
 
Uwaga: 
 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe tam gdzie w dokumentacji załączonej do SIWZ, w  opisie przedmiotu 
niniejszego zamówienia lub w innych dokumentach odnoszących się  
do przedmiotu niniejszego zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 
1 – 3 ustawy pzp, Zamawiający przyjmuje oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaŜnych. 
Pod pojęciem równowaŜności rozumieć naleŜy iŜ zagwarantują one realizację zamówienia            
w zgodzie z opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych takich samych lub lepszych od załoŜonych w ww. dokumentach.  
 
CięŜar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leŜy po stronie 
składającego ofertę.  
 
4. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji  i rękojmi 
 
4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia publicznego :  
 
Część pierwsza – Oferta częściowa 1 
Doposa Ŝenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w stacj ę zlewcz ą do ścieków 
dowo Ŝonych taborem asenizacyjnym 
– od dnia podpisania umowy  przez 90 dni kalendarzowych 
 
 
Część druga – Oferta częściowa 2 
Wymiana  pomp w głównej przepompowni ścieków 
– od dnia podpisania umowy  przez 90 dni kalendarzowych 
 
                                                                                       
4.2. Za moment zakończenia realizacji zamówienia uwaŜać się będzie datę podpisania końcowego 
protokołu odbioru łącznie z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, po zakończeniu całego zakresu robót. 
4.3. Dopuszcza się moŜliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu 
wykonania zamówienia, przy czym zmiana moŜe nastąpić pod warunkami, o których mowa                     
w pkt.22.4. niniejszego SIWZ. 
4.4. Wymagania dotyczące gwarancji: 
1) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres  min. 5 lat, licząc od 
daty odbioru bez zastrzeŜeń do całości zamówienia. 
2) Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą przez Wykonawcę                    
z naleŜytą starannością w terminie  do 14 dni od zgłoszenia. 
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3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi 
udzielonemu przez Wykonawcę. 
4.5. Okres rękojmi kończy się po upływie trzech miesięcy od zakończenia okresu gwarancji. 
 
 
5. Termin zwi ązania z ofert ą 
 
5.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złoŜoną ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z art. 
85 ustawy Pzp. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
5.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu                 
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  
5.3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
6. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 
warunków 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp, a takŜe brak podstaw do wykluczenia                           
z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Pzp. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 
6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
w celu potwierdzenia naleŜy złoŜyć podpisane oświadczenia załącznik nr  2 do SIWZ 
 
6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem  i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia wraz                
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie, przy czym co 
najmniej jedna dostawa  powinna odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o 
wartości brutto nie niŜszej: 

dla części pierwszej  –100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych), 
dla części drugiej  –  120 000,00 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych), 
 

w celu potwierdzenia naleŜy złoŜyć wypełniony i podpisany załączniki nr 5/1; 5/2; do SIWZ 
 
Do wykazu dostaw dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane zgodnie                     
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 
6.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
naleŜy złoŜyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - zgodnej           
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z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto:   
dla części pierwszej  –100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych), 
dla części drugiej  –  120 000,00 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych), 

 
przy czym, w przypadku złoŜenia oferty częściowej Wykonawca winien złoŜyć polisę, a                   
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie określonej dla danej 
części, natomiast w przypadku złoŜenia ofert na dwie części Wykonawca winien złoŜyć polisę, a    
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony               
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie stanowiącej sumę 
kwot ustalonych dla dwóch części zamówienia. 

 
6.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,                              
którzy udokumentują  to, poprzez złoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia                             
i dołączenie   załączników wymienionych  w pkt. 7.5; 7.6; 7.7 do SIWZ. 
 
W  celu potwierdzenia naleŜy złoŜyć podpisane oświadczenie załącznik nr 3 do SIWZ                                  
 
6.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,                               
w trybie art. 24 ust.2 pkt.5   
 
W celu  potwierdzenia naleŜy złoŜyć podpisaną informację ws przynaleŜności do grupy kapitałowej 
załącznik nr 4 do SIWZ 
 
6.6. ZłoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami 
oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ, 
 
6.7. Spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją 
wymagania, 
 
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”                  
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych                                   
w pkt. 7 niniejszej SIWZ.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww warunki Wykonawca spełnił 
z uwzględnieniem art. 26 ustawy. 
 
7. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 
 
7.1.  Potwierdzony formularz ofertowy – wzór załącznik nr  1 do SIWZ, 
7.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wzór załącznik nr 2 
7.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - wzór załącznik nr 3 
7.4. Informacja ws przynaleŜności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d Pzp - wzór 
załącznik nr 4 
7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,                  
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie            
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
7.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega                              
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
7.8. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem  i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia wraz                
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie, przy czym co 
najmniej jedna dostawa  powinna odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o 
wartości brutto nie niŜszej 

dla części pierwszej  –100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych), 
dla części drugiej  –  120 000,00 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych), 

do wykazu dostaw dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane zgodnie                    
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór załączniki nr  5/1; 5/2. 
7.9. Dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności - zgodnej  z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto  

dla części pierwszej  –100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych), 
dla części drugiej  –  120 000,00 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych). 
 

7.10. Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom - wzór 
załączniki nr 6/1; 6/2. 
7.11. Zaparafowany i podpisany wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór załączniki 
nr 7/1; 7/2. 
7.12. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, naleŜy przedłoŜyć w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, zobowiązanie powinno określać równieŜ formę udziału tego podmiotu w realizacji 
zamówienia oraz gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 
wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.3; 
7.5-7.7  powyŜej. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba, Ŝe za udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
7.13.  JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa dokumenty odpowiadające dokumentom wymaganym w punktach od 7.5. do 7.7. 
w formie zgodnej z par.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.             
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,         
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r  poz. 231). 
7.14. Inne oświadczenia i dokumenty, które składają się na ofertę: 

a) Kartę Katalogową oferowanego urządzenia w języku polskim (w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia) w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane urządzenie  odpowiada  
określonym wymaganiom; 

    b) Instrukcje montaŜu w języku polskim; 
    c) Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzenia w języku polskim; 

d)  Atesty i deklaracje zgodności zaoferowanego urządzenia. 
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8. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 
 
8.1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio  
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a takŜe wspólnicy spółki 
cywilnej. 
8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu, kaŜdy z nich musi złoŜyć dokumenty wymienione w punktach 
7.4.- 7.7.   Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.  
8.3. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich                 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w  postępowaniu oraz                         
do  zawarcia umowy. 
8.4. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 8.3. naleŜy dołączyć do składanej oferty.  Zaleca się, 
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
Pełnomocnictwo moŜe być udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
- oddzielnie przez kaŜdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
W kaŜdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upowaŜniony jest 
Pełnomocnik, tj.np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, 
składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. 
Pełnomocnictwo naleŜy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
8.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
8.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                       
w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane                      
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy. 
 
9. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń oraz dokumentów 
 
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie,  faksem lub elektronicznie. KaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i e-mail, 
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu                     
i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie (w tym równieŜ faksem i elektronicznie).  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  
9.2. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
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kierując swoje zapytania pisemnie, faksem i drogą elektroniczną  na adres i numer  
Zamawiającego podane w  pkt 1 specyfikacji. 
9.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach zgodnych z zapisami art. 38 ustawy Pzp 
9.4. Zamawiający przekaŜe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 
9.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
zamawiający moŜe zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 
modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaŜe wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
 
10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania s ię z Wykonawcami 
 
Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Pani El Ŝbieta Mierzwi ńska – Be Ŝyk - Główny Specjalista ds. Technologii Oczyszczani a 
Ścieków  
e-mail:  oczyszczalnia@zwik.bystrzyca.pl     
 
11. Wymagania dotycz ące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
12. Zamówienia cz ęściowe 
 
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 
  
13. Zamówienia uzupełniaj ące 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
14. Informacja o ofercie wariantowej 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
15. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
15.1. Oferta powinna być złoŜona na formularzu ofertowym stanowiącym integralną część 
niniejszej Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę oraz złoŜył 
wymagane oświadczenia na własnym formularzu pod warunkiem, Ŝe ich istotna treść odpowiadać 
będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji i ustawie – Prawo 
zamówień publicznych. 
15.2. Wykonawca moŜe złoŜyć  jedną, lub/i dwie oferty  częściowe, sporządzając je w języku 
polskim. 
15.3. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. 
15.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi składający ofertę. 
15.5.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
15.6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze  albo ręcznym, jednak 
we wszystkich przypadkach  w sposób czytelny. 
15.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złoŜone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 
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oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli                 
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
15.8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli              
w imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów)                                   
lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane 
przez wszystkie te osoby. 
15.9.Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
15.10. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                    
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli uprawnienie takie nie wynika wprost                
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty naleŜy dołączyć  
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. 
Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie  
oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać 
rodzaj czynności, do których upowaŜniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, 
potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, 
składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. 
15.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby do tego 
uprawnionej,   na zasadach określonych  w pkt. 15.10. 
15.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                  
w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty  na zasadach określonych  w pkt. 15.10                     
i 15.11.  
15.13. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte (zszyte),  w sposób zapobiegający 
dekompletacji zawartości oferty. 
15.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Informacje zawarte w ofercie, 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze. zm.)                
i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.  
JeŜeli Wykonawca, nie wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiający moŜe te informacje ujawnić.  
15.15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŜ wymagane przez Zamawiającego 
(np. materiałów reklamowych, informacyjnych) poŜądane jest, aby stanowiły one odrębną cześć 
nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez 
Zamawiającego. 
15.16. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Kopertę naleŜy zaadresować: 
 
Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji 
w Bystrzycy Kłodzkiej 
Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 
57- 500 Bystrzyca Kłodzka    ul. Młynarska 4 
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Nazwa i adres wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) 
 
 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na realizacj ę projektu  

pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej  
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” 

polegaj ącym na realizacji 
 

KONTRAKTU nr 3: DOPOSA śENIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
W STACJĘ ZLEWCZĄ DO ŚCIEKÓW DOWOśONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM 

ORAZ 
 WYMIANIE  POMP W GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW. 

 
 

 
Numer sprawy:   1/ZWiK/P/2015 
 
Nie otwiera ć do dnia 30.01.2015 r. do godz. 8.30 
15.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania koperty lub ich braku w wymaganym terminie. 
15.18. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą 
odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
16.1. Oferty naleŜy przesłać/składać do dnia  30.01.2015 r. do godz. 8.00, na adres 
Zamawiającego podany w punkcie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
16.2. Wykonawca moŜe,  przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana,  jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 
16.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane i zaadresowane na adres 
Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego SIWZ, w sposób opisany w punkcie 15.16                          
i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu 
oferty – opatrzone napisem „Wycofane”.  
16.4. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2015 r.  o godz. 8.30 w siedzibie 
Zamawiającego – pok. nr 2 
16.5. Otwarcie ofert jest jawne. 
16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia podane zostaną nazwy oraz adresy 
wykonawców (firm), a takŜe informacje dotyczące cen. 
16.7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 
oferty, których dotyczy 
„WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
16.8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 
16.9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŜdorazowo poda obecnym min.: 
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
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2) informacje dotyczące oferowanej ceny. 
16.10. Informacje, o których mowa w pkt. 16.9. przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich  wniosek. 
 
17. Opis sposobu obliczania ceny 
 
17.1. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem 
ryczałtowym w rozumieniu kodeksu cywilnego tj z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). 
17.2. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, równieŜ te, 
które nie wynikają w sposób oczywisty ze specyfikacji, a są niezbędne do wykonania zamówienia. 
Cenę oferty naleŜy skalkulować na podstawie kalkulacji własnej w cenach bieŜących, biorąc pod 
uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać dodatkowe informacje konieczne i przydatne do wyceny 
realizacji przedmiotu zamówienia, gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 
17.3. Cenę w ofercie naleŜy określić z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana 
cena powinna być zaokrąglona według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 
lub więcej zaokrągla się „ w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”.  
17.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały                     
w  załączniku nr 7/1 i 7/2  do SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
17.5. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie     
z obowiązującymi przepisami. 
 
18. Kryteria oceny ofert 
 
18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

18.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu/tym Wykonawcy/Wykonawcom, który/rzy 
przedstawi najniŜszą cenę za realizację zamówienia. 
18.3. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                     
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli      
te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
18.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych                              
niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 
 
19. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert 
 
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
19.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na  
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.  
19.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik  
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postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  
z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezaleŜnie od innych 
skutków przewidzianych prawem 
 
20. Wymagania dotycz ące zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 
  
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego umowy. 
 
21. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
−−−− Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne 
−−−−  terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być 
zawarta. 

21.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu 
propozycje treści umowy które miały by być zawarte z podwykonawcami, a w przypadku 
niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod rygorem 
braku zgodny zamawiającego na zawarcie umowy między wykonawcą, a podwykonawcą.  
21.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:  
a) przedłoŜyć umowę konsorcjum jeŜeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum  
wykonawców,  
b) przedłoŜyć umowę spółki cywilnej jeŜeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną,  
c) przedłoŜyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram prac. 
21.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. 
21.5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

22. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia  

22.1.  Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp  umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie                     
do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ; 
6) podlega uniewaŜnieniu: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,   
b)w przypadku dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp  
c) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 
SIWZ. 

22.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 



                             „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”                                    14 
 

 

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” 

otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
 oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,  

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
 
 

 

umowy.  
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w punkcie  8.4  
niniejszej SIWZ  
22.3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy                  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,                            
Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu                
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  
22.4. Przewiduje się następujące moŜliwości i warunki dokonania zmian umowy: 

1) zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy 
nie moŜna wykonać zadania w terminie z uwagi na: 

a) brak moŜliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych                    
lub  działania siły wyŜszej w rozumieniu przepisów k.c. 

b) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, 
c)  wstrzymanie wykonywania usługi przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych 

przez Wykonawcę, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., 
d)  wystąpienie przedłuŜenia się okresu osiągania parametrów technologicznych                               

nie zawinionego przez Wykonawcę, 
e) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne                 

lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk 
geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, 

f)  wystąpienie udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego 
opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych, 

g)  konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych dotyczących 
odniesienia, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć,                  
ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, 

h) niezawinione przez Wykonawcę zawieszenie wykonania części lub całości Robót 
wynikające z zastosowania się do poleceń Zamawiającego, 

i) uniemoŜliwienie dokonania prób końcowych tak, Ŝe opóźniają się one o więcej niŜ 14 
dni  z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

2) zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy wobec podwykonawcy zostało wszczęte 
postępowanie  likwidacyjne, ogłoszono upadłość, podwykonawca zakończył prowadzenie 
działalności gospodarczej lub zawiesił tą działalność, pod warunkiem Ŝe w wykonaniu 
zamówienia będą uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ, 
3) zmiana zastosowanej stawki VAT w sytuacji, gdy zmianie ulegną przepisy prawne  
regulujące  zastosowaną stawkę VAT z tym, Ŝe wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione, 
4) zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego 
zamówienia koniecznych do jego prawidłowego wykonania, w szczególności bez których nie 
zostałyby osiągnięte zakładane parametry w tym zakładany efekt ekologiczny z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy 

W nawi ązaniu do art. 144 ust. 2 ustawy Pzp zmiana umowy do konana  
w innych przypadkach ni Ŝ określono powy Ŝej podlega uniewa Ŝnieniu. 

 
22.5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1. 

22.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych 
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. 
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23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia 
 
23.1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179-189 Pzp  przysługuj ą Wykonawcom,             
a takŜe innym podmiotom, je Ŝeli maj ą lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
ponie śli lub mog ą ponie ść szkod ę w wyniku naruszenia przez Zamawiaj ącego przepisów 
ustawy Pzp. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz SIWZ przysługują 
równieŜ organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej (art. 179 ust. 1 i 2 Pzp). 
Środki ochrony prawnej okre ślone w dziale VI rozdział 3 Pzp przysługuj ą równie Ŝ 
Zamawiaj ącemu. 
 
24. Określenia maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi zama wiający zawrze umow ę 
ramow ą, jeŜeli Zamawiaj ący przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
25. Adres poczty elektronicznej lub strony internet owej zamawiaj ącego, je Ŝeli Zamawiaj ący 
dopuszcza porozumiewanie si ę drog ą elektroniczn ą 
 
Adres poczty elektronicznej:  zwik@bystrzyca.pl 
 
 
Adres strony internetowej:   www.zwik.bystrzyca.pl 
 
 
 
26.Waluta, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane z realizacj ą niniejszego 
zamówienia publicznego 
 
26.1. Zamawiaj ący nie przewiduje mo Ŝliwo ści prowadzenie rozlicze ń w walutach obcych. 
26.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN (złotych polskich). 
26.3. Zapłata naleŜnego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi 
jednorazowo w terminie 30 dni od daty złoŜenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury i po uprzednim pozytywnym protokolarnym odbiorze końcowym wykonanych 
robót.  
 
27. Postanowienia dotycz ące aukcji elektrycznej 
 
Nie dotyczy postępowania. 
 
28. Wysoko ść zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu, je Ŝeli Zamawiaj ący przewiduje ich 
zwrot 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
29. Udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówie nia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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30. Postanowienia ko ńcowe 
 
30.1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. 
30.2. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, 
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego  i Wykonawców, przy czym 
oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
30.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, 
zastrzegł Ŝe nie mogą one być udostępniane. 
30.4. Ujawnianie treści protokołu odbywać się będzie wg poniŜszych zasad, tj. Zamawiający: 
1) udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku; 
2) wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji; 
3) wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania; 
4) umoŜliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji; 
5) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego pracy – urzędowania. 
 
Załączniki (wzory o świadcze ń, wniosków, dokumenty) do Specyfikacji Istotnych Wa runków 
Zamówienia: 
 
1-  Formularz ofertowy 
2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy – 
prawo zamówień publicznych 
3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy – prawo 
zamówień publicznych 
4 - Informacja ws przynaleŜności do grupy kapitałowej 
5/1; 5/2- Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert 
6/1; 6/2- Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 
7/1; 7/2- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
8/1; 8/2 – Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ 
 
 


