
 
„Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,                                              

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej: SIWZ) 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: 

„Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla                                 
w Starej Łomnicy.” 

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), 
w procedurze dla równowartości kwoty poniżej 5.225.000 euro. 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Ogłoszenie zostało opublikowane: 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl  
 na stronie Zamawiającego: www.zwik.bystrzyca.pl, 
 ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
 

I   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Młynarska 4 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 
NIP 8811466771 

REGON 020793982 
Województwo Dolnośląskie 

Powiat Kłodzki 

 

II   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”. Do udzielenia 
przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, 
a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 
 

III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Kod CPV: 45231300-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia pn.: „Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla                                       
w Starej Łomnicy” są roboty budowlane przy budowie wodociągu dla potrzeb zaopatrzenia w wodę 
do celów bytowo- gospodarczych oraz przeciwpożarowych dla osiedla w Starej Łomnicy – Kolonia 
Szychów. Zakres inwestycji obejmuje sieć wodociągową De110PE Pn = 1,0 MPa z przyłączami 
De 32,63 PE oraz podziemną pompownią wody. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  

 sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem De 110PE Pn=1,0MPa l= 1597,10 m; 
 przyłącza wodociągowe De 32,63 PE Pn = 1,0MPa - szt. 10; 
 podziemna pompownia wody w obudowie polimerobetonowej ø 2000 – szt. 1; 
 teren pompowni w ogrodzeniu systemowym o powierzchni 25m2; 
 wewnętrzne linia kablowa zasilająca pompownie YKY 4x10mm2. 

 



 
Podane długości przewodów jw. są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w  toku 
ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. 
 
 
3. Szczegółowy opis zamówienia, zakres robót i czynności objęte zamówieniem określają: 
 

1) Projekt budowlany stanowiący załączniki nr  OPZ 1- OPZ 11 do SIWZ 
 

Nr                   
załącznika 

Nazwa załącznika Czego dotyczy 

OPZ 1 P.B. opis-wielobranżowy Opis projektu budowlanego 
OPZ 2 T 0 Orientacja 1:10000  
OPZ 3 T 1  Plan Zagospodarowania 1:1000  
OPZ 4 T2 Rzut i przekroje pompowni 1:20 
OPZ 5 T3 Profil wodociągu 1:100/1000  
OPZ 6 T4 Schemat węzłów  
OPZ 7 T5 Węzeł wodomierzowy W1 W2  
OPZ 8 T6 Przejście PR1 
OPZ 9 T7 Przejście PR2  
OPZ 10 E1 Jednobiegunowy schemat zasilania pompowni wody 
OPZ 11 1W Zestawienie przyłączy wodociągowych 

 
 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załączniki nr OPZ 12- OPZ 13               
do SIWZ 

 
Nr                   
załącznika 

Nazwa załącznika Czego dotyczy 

OPZ 12 STWIORB 
wodociagowa 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Branża: Wielobranżowe 

OPZ 13 STWiORB-
elektryczna 

Specyfikacja techniczna, Branża : elektryczna 

 
3) Przedmiary - załączniki nr OPZ 14 - OPZ 16 do SWIZ 

 
Nr                   
załącznika 

Nazwa załącznika 

OPZ 14 Przedmiar roboty kwalifikowalne 
OPZ 15 Przedmiar roboty niekwalifikowalne 
OPZ 16 Przedmiar cześć elektryczna 

 
UWAGA: Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu 
dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie  orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego 
do osiągnięcia  rezultatu i  dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian. 
W związku z tym,  zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy                      
i jego otoczenia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu 
zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej. 
Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie zmienia zakresu zobowiązania. 
 
Rozwiązania równoważne: 
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia 
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane 
wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu 
oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych 
oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę                                 



 
o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych 
od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry 
wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem 
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, 
wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza 
możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, 
natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca 
powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 
musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego                             
w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów                                  
o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty 
oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu 
zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, 
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy 
Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp 
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści 
SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, należy przyjąć,                                        
że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami  oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością                    
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji, 

2) protokolarne przejęcie terenu, na którym będą wykonywane roboty  oraz wyznaczenie                      
i zorganizowanie zaplecza budowy 

3) wykonywanie robót budowlano-montażowych zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i sztuką budowlaną, 

4) uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
5) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienie istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać                             
we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał                                 
za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej 
umowy, 

6) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
- krajową ocenę techniczną, 
- krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, 
- atesty. 
Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań technicznych 
(parametry, normy) należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji do:  

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie                         
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE 
L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne                 
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 



 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316                                     
z 14.11.2012, str. 12), 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych w celu powtarzalnego  i stałego stosowania w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne, 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych                      
i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie 
przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 
a) Polskie Normy; 
b) polskie aprobaty techniczne; 
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

7) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną oraz zabezpieczenie terenu budowy                               
z należytą starannością, na własny koszt, 

8) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wywóz 
odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na 
koszt Wykonawcy, 

9) zapewnienie materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania 
robót objętych umową, zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym                                    
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

10) okazanie na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów 
certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

11) uczestniczenie w naradach technicznych w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, 

12) przygotowanie placu i zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 
13) Wykonawca w szczególności wykona na terenie budowy prace przygotowawcze, zapewni 

wodę i energię na cele budowlane własne i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane 
(przez cały okres wykonywania prac), 

14) zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, 
15) przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 
16) sporządzenie planu BIOZ, 
17) przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac uzgodnionego                                             

z Zamawiającym w terminie 5 dni od podpisania umowy, 
18) prowadzenie dziennika budowy, 
19) oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń 

podziemnych; 
w przypadku zniszczenia wykonanych robót bądź uszkodzenia urządzeń (np. istniejącego 
uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia 
(doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt, 

20) Wykonawca winien chronić przed kradzieżą i dewastacją (uszkodzeniem) wykonane przez 
siebie roboty aż do momentu końcowego odbioru robót, 

21) podjęcie działań niezbędnych w celu ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikanie 
szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 
publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z realizacji inwestycji, 

22) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, 

23) pokrycie kosztów usunięcia i utylizacji odpadów, 
24) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 
25) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego i uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa 



 
drogowego, 

26) zapewnienie na koszt własny bieżącej obsługi geodezyjnej, łącznie z geodezyjną 
inwentaryzacją wszelkich robót, a także dokonanie aktualizacji geodezyjnej mapy 
zasadniczej powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu (2 egzemplarzy 
powykonawczej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000), 

27) naprawienie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji robót oraz doprowadzenie 
otoczenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie                      
go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, w tym uzyskanie pisemnych 
oświadczeń właścicieli działek, na których prowadzone były prace budowlane,                                  
o uporządkowaniu terenu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 

28) zawiadomienie Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających 
zakryciu;  
jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na żądanie odkryć 
roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt, 

29) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład której 
powinny wejść następujące dokumenty: 
a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, oceny higieniczne PIS, gwarancje                                         

i świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,  
c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi                    

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Zamawiającego                              
i projektanta, 

d) dziennik budowy, 
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 
f) protokoły badań i sprawozdań. 

30) po wykonaniu całości robót Wykonawca powiadomi o tym wpisem do dziennika budowy 
oraz zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót. Takie zawiadomienie 
będzie traktowane jako wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonania robót. 

31) w terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
opłaconą polisę OC, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w pełnym zakresie 
od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy oraz 
ubezpieczony od zniszczenia wszelkiej własności (np. plac budowy oraz mienie osób 
trzecich), spowodowanych działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich (np. akty 
wandalizmu, kradzież), a także jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia działalności wobec powierzonego mienia i osób 
trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności, spowodowanego działaniem, zaniechaniem 
lub niedopatrzeniem Wykonawcy, Z polisy ubezpieczeniowej musi wynikać,                                       
ze Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę minimum 500 000,00 zł. Ubezpieczenie musi 
obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia 
publicznego oraz okres do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego, tj.: minimum 
od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2018 r. Jeżeli termin zakończenia realizacji robót 
ulegnie zmianie Wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć okres obowiązywania                   
ww. ubezpieczenia na okres niezbędny do czasu zakończenia czynności odbioru 
końcowego. Zamawiający wymaga, aby w treści polisy ubezpieczeniowej znajdował się 
zapis, ze ubezpieczenie dotyczy konkretnej umowy, tj. umowy na „Budowę wodociągu ze 
zbiornika wody w Szklarce dla osiedla  w Starej Łomnicy.” 

32) Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na wykonanie 
przedmiotu umowy. 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej  na nośniku CD oraz dziennika budowy 

w terminie 5 dni od dnia  podpisania umowy, 
2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu, gdzie będą wykonywane roboty w terminie 

5 dni licząc od dnia podpisania umowy, 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umownego wynagrodzenia. 
 
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA W RAMACH UMOWY O PRACĘ 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę na pełny etat minimum 2 osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji 



 
zamówienia (tj. roboty budowlane) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania 
umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących 
ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać                              
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że wykonywane w ramach zadania czynności (tj. roboty 
budowlane) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu                             
oraz podpis osoby uprawnionej do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy                             
lub Podwykonawcy. 
Każdorazowo, w okresie realizacji przedmiotu umowy, na żądanie Zamawiającego, w terminie 
3 dni roboczych od zgłoszenia wniosku, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, które zostały 
wymienione w złożonym oświadczeniu. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana                       
w sposób umożliwiający ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą z  dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych. Obowiązek ochrony danych osobowych  w tym przypadku 
leży po stronie Wykonawcy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia (tj. roboty budowlane), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 % wartości umownej 
brutto wymienionej w § 5 ust. 1 umowy za każdą z dwóch wymaganych osób.  
Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie oświadczenia o zatrudnieniu lub na żądanie 
Zamawiającego kopii umów o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia (tj. roboty budowlane). 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji 
Pracy o przeprowadzenie kontroli. 

 
IV   INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zlecenie zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny                         
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 
stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a. ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

V   ZAMÓWIENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp. 

    VI   OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

    VII   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2018 r. 

    VIII  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 



 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, 
konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. ustawy 
Pzp, które dotyczą: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jeśli w 
szczególności wykaże on, że: 

2.1) W ZAKRESIE KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA 
OKREŚLONEJ DZIAŁANOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 
2.2) W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
500 000,00 zł; 
2.3) W ZAKRESIE POSIADANIA ZDOLNOSCI TECHNICZNEJ LUB  ZAWODOWEJ 
w tym: 

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia: 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: 
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie sieci wodociągowej 
wraz z pompownią wody  o wartości minimum  500 000,00 zł brutto;  

b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
dysponuje lub będzie dysponować 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami 
budowlanymi branży sanitarnej, która posiada uprawnienia do kierowania                                
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku                   

do których zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 
– 23 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający nie będzie stawiał fakultatywnych przesłanek wykluczenia 
Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                             
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 

 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (art. 22a ust. 2 ustawy 
Pzp). 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 



 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 
warunków w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22. (art. 22a ust. 3 
ustawy Pzp). 

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) 

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 5) 
powyżej, 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, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (art. 22a ust.                           
6 ustawy Pzp). 

8) Zgodnie z przepisem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może,                                         
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość 
została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu 
o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie w niniejszym 
postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienia. 

IX  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

A.1) Zgodnie z postanowieniami art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – do oferty Wykonawca dołącza 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Powyższe oznacza, że Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania oferty: 
- oświadczenie z art. 25a ust. 1 - wg wzorów stanowiących Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ,                        
w formie oryginału. 

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp - 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, warunków udziału zamieszcza informacje                       
o tych podmiotach w oświadczeniu własnym. 
Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje                             
o podwykonawcach w oświadczeniu własnym. 
 
A.2) Grupa kapitałowa 
Zamawiający (zgodnie z art. 86. ust 5 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści                   
na stronie internetowej informacje dotyczące : 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                     
w ofertach. 
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 o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą                   
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 



 
A.3) Na potrzeby potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                      
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, okoliczności, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę, (§ 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) 

 
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – 
potwierdzającą spełnianie warunku określonego w Dziale VIII pkt 2.2). 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c). 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie 
innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP 
obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
(w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu).  
UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych 
do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany 
dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 
 

2) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania zamówienia, 
podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone (Załącznik nr 5 do SIWZ) 
3) Dowodami, o których mowa powyżej, 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. 
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w 
szczególności odpowiedzialnych za 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. (Załącznik nr 6 do SIWZ) 
5) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie zdolności technicznej 
lub zawodowej – Wykonawca złoży (w szczególności) pisemne zobowiązania innych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu 
zdolności technicznej i zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub zawodowej 
innego podmiotu i złoży w stosunku do tego (w szczególności) pisemne zobowiązanie, o którym 
mowa powyżej - oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia. 

6) W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych 
do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – dokumenty dotyczące tych innych 
podmiotów są składane w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
7) Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca 



 
polega, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tym podwykonawcy, w celu 
wskazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. 
8) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 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 nieprawidłowego postępowania 
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 
obowiązania tego zakazu. 

Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy wskazanego 
w punkcie A.1) lit. a) powyżej. 

A.4) 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 luty 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty jednoznacznie                       
i wyczerpująco źródła (adresy), bazy danych, w których znajdują się odpowiednie oświadczenia 
lub dokumenty. 

B) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)                 

- art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika                                               
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                      
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do 
oferty to pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 

2. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp – W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców, oświadczenia z art. 25a ust 1 ustawy Pzp, 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 (Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ) 

3. Ponadto, w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów każdy                            
z Wykonawców występujących wspólnie, składa oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność                            
z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki 
Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 

C) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa te same dokumenty i oświadczenia co wykonawca mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem przepisów określonych 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. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                                 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 



 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą 
elektroniczną: sekretariat@zwik.bystrzyca.pl. Wyżej wymienione dokumenty przesyłane 
drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści 
SIWZ). 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału                                            
w postępowaniu, oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany 
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku 
podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,                       
lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa. 

3. Zastrzeżona powyżej w pkt 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, 
które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy 
Pzp. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, 
podlegają złożeniu w formie określonej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezłożenie uzupełnianych 
dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie                                          
w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego,                             
iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 

4. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Bystrzycy Kłodzkiej 
ul. Młynarska 4 

 57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Fax: 74 8114 126 

 
  

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem 
1/ZWiK/P/2017, Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich 
kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie. 

6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
obowiązany jest 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. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                        
o którym mowa w pkt 6 powyżej. 

9. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie 
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 

10. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 

12. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronie internetowej i w swojej siedzibie. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                                 
o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informacje na stronie internetowej, na której 



 
udostępniana jest SIWZ. 

 
XI   OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami : 
Bronisław Kuczek tel. 74 8111740, e-mail: sekretariat@zwik.bystrzyca.pl 
 

XII   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 

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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

 
XIII   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych 
d) gwarancjach bankowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto 
Zamawiającego:  

    30109022970000000109751104 (Bank Zachodni WBK S.A. o/Bystrzyca Kłodzka)                              
z adnotacją: Przetarg nieograniczony „Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce 
dla osiedla  w Starej Łomnicy” Nr sprawy: 1/ZWiK/P/2017. 

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu 
składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 

4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy 
złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w  siedzibie Zamawiającego 
w sekretariacie zakładu (pok.nr 1) w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Młynarskiej 4. Kopię 
dokumentu, należy dołączyć do oferty. 

5. 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. 

6. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, 
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  



 
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                         
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

XIV   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez 
Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym 
Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, 
a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez 
ustanowionego pełnomocnika. 

5. Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje 
pełnomocnik, Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo. 

6. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty                                 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Oferta musi zawierać: 
 Formularz Ofertowy – wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ, 
 Oświadczenia Wykonawcy – wzory - Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ, 
 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

9. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z opisem znajdującym się w Dziale IX 
SIWZ. Kopie dokumentów opisane winny być „za zgodność z oryginałem” (każda zapisana 
strona dokumentu) oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej                           
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 

10. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej 
SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, 
pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych 
przez Zamawiającego. 

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

12. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony ofert zostały kolejno ponumerowane. 
13. Zaleca się złożenie oferty w teczce lub jej zszycie. 
14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być 

nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, 
co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby 
nieupoważnione. 
Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 



 
„Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla  w Starej Łomnicy” Nr 

sprawy: 1/ZWiK/P/2017.   

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej 
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” . 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

18. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte wspólnie z ofertą Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany, a następnie dołączone do oferty. 

19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, 
spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie, 

b) Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty 
powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy 
wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko 
pełnomocnika konsorcjum. 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 
wymienionym w pełnomocnictwie występującym jako reprezentant pozostałych 
konsorcjantów. 

 
Tajemnica przedsiębiorstwa 
Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz 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). 
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                             
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznakowane klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” Zamawiający wymaga 
złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 
Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie 
składania ofert), że zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający 
uzna, iż nie zastała spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 
poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 
Zgodnie z przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
UWAGA: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp). 
 

 
 
 
 
 
 
 
XV   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 



 
 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: 

 
ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp.z o.o. 

ul. Młynarska 4, pok. nr 1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Termin składnia ofert: do dnia  3 października do godz. 9.00 
 

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez 
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za 
termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 
Zamawiającego 
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 03 października 2017 r. o godz. 09:30 w 
siedzibie Zamawiającego w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. Młynarskiej 4, pok. nr 2. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 
6. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 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. 
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wskazane zastrzeżenie 
uzasadnił. 
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

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

w ofertach. 

XVI   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem stawki podatku 
VAT z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty robót, których konieczność 
wykonania wynika w szczególności z dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wiedzy technicznej. W związku z powyższym cena oferty winna 
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka 
Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, 
środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, zmiana kategorii 
gruntu, odmienna od zakładanej w dokumentacji, nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, 
a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały 
być poniesione przy wykonaniu zamówienia. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, nawet w 
przypadku gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów 
robót. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko i ciężar odpowiedzialności i wykonania wszystkich prac 
niezbędnych do należytej realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. 
UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS 
Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest,                          



 
że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby                     
i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych 
klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów                            
lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 

6. Jeśli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie                      
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się                               
o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 
w szczególności w zakresie o którym mowa w art. 90 ust.1 i 1a ustawy Pzp. Obowiązek 
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

XVII  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w  innej walucie niż PLN. 

XVIII   OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY 
WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

1) Kryterium (K1): cena – 60% (max. 60 pkt) 

2) Kryterium (K2): okres gwarancji – 40% (max. 40 pkt) 

Ad. 1) 

Kryterium: „Cena” 

Ocena będzie dokonywana wg następującego wzoru: 

Cn 
K1 =  ------------  x W 

Co 

K1 - wartość punktowa 
Cn - najniższa oferowana cena 
Co - cena ocenianej oferty 
W - waga =  60 

 
Ad. 2) 

 
Kryterium: „Okres gwarancji” 
 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.  

Przyjmuje się, że punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane następująco: 

Lp. Okres udzielanej gwarancji Ilość punktów 

1 36 miesięcy (gwarancja wymagana)   (3 lata) 0 

2 42 miesiące  (3,5 roku) 10 

3 48 miesięcy (4 lata) 20 

4 54 miesiące (4,5 roku) 30 

5        60 miesięcy (5 lat) i więcej 40 
 

 



 
 

2. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegające 
odrzuceniu. 

       Wartość punktowa oferty:    K = K1 + K2 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów 
(K) wynikających z wyżej podanego wzoru. 

4. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

XIX   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,                                        
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach, zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany 
rachunek bankowy Zamawiającego: 30109022970000000109751104 (Bank Zachodni 
WBK S.A. o/Bystrzyca Kłodzka) 

3. 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. 

4. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń należy wystawiać na: ZWiK 
w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. 

5. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy 
przesłać na adres: ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca 
Kłodzka. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną 
lub kilka z ww. form zabezpieczenia. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

XX  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY 

Istotne postanowienia umowy oraz warunki ich ewentualnych zmian określa projekt umowy 
stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 

ZMIANY DO UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych 
w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami 
wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,                            
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 



 
sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,                    
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,                      
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne 
należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu, gradu, powodzie, spadki temperatur 
poniżej 5 stopni Celsjusza, upały powyżej 38 stopni Celsjusza utrzymujące się przez okres 
co najmniej 7 dni (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru), 
powodujące rozmiękczanie gruntu lub konieczność przerwania robót. W takim przypadku 
termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o okres trwania przeszkody, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,                             
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                                     
z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 1 Prawa Budowlanego, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów                             
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych                      
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych                       
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                                
z jej postanowieniami. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 
podstawie § 13 pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy 
na podstawie § 13 pkt 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w umowie, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 



 
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w § 13 pkt 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się,                             
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie 
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy                                      
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

8. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany umowy nie stanowią: 
a) zmiany danych osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) zmiany danych teleadresowych,  
c) zmiany danych rejestrowych, 
d) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
 

XXI   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Pzp powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty 

najkorzystniejszej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje 
o tym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej: 
www.zwik.bystrzyca.pl 

2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania, Zamawiający, poinformuje Wykonawcę, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej                     
w ofercie. 

6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się                                
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XXII  POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI 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 lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 



 
przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.: 
 określenia warunków udziału w postępowaniu; 
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 odrzucenia oferty odwołującego; 
 opisu przedmiotu zamówienia; 
 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

7. 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. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje odwołanie,                                             
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
pisemnie. 

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej 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. 

14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu                                        
lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców                               
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes                        
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

18. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 



 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać                       
na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił 
do postępowania po stronie Zamawiającego. 

21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

22. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

26. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

 
 
 
 
 
Wykaz załączników: 
1. Formularz ofertowy -  Załącznik nr 1 do SIWZ; 
2. Projekt umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ; 
3. Oświadczenia Wykonawcy z art. 25a ust. 1: 

a. na potrzeby wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia – Załącznik nr 3a do SIWZ; 

b. na potrzeby wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału                                 
w postępowaniu – Załącznik nr 3b do SIWZ; 

4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1  pkt 
23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ; 

5. Wykaz robót – Załącznik nr 5 do SIWZ; 
6. Wykaz osób – Załącznik nr 6 do SIWZ; 
7. Opis przedmiotu zamówienia OPZ 1 – OPZ 16 

 Projekt budowlany stanowiący załączniki nr  OPZ 1- OPZ 11 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załączniki nr OPZ 12- OPZ 13 
 Przedmiary - załączniki nr OPZ 14 - OPZ 16 

 
 
 
 


