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1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

Zamawiający zgodnie z art. 24aa Pzp dokonania najpierw oceny ofert, a następnie 

zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

ciągu ul. Wieluńskiej w Złoczewie, odcinek od studni S19 do studni S22. Szczegółowy 

opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, 

przedmiarach robót budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

Wspólny Słownik Zamówień:  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do pozyskania niezbędnych 

zgód i uzgodnień, opracowania, utrzymania na własny koszt oznakowania 

tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach, 

wykonania niezbędnych badań i pomiarów, uporządkowania terenu oraz wszelkich 

innych prac nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania ze 

względu na sztukę budowlaną, inwentaryzacji powykonawczej - wartość tych robót 

zawarta jest w cenie oferty. 

Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc 

wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, 

między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych. 

Miejsce realizacji: Miasto Złoczew, ul. Wieluńska. 

3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP 

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

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki: 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, 

warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go 

co najmniej jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę. 

2 Zdolność techniczna i zawodowa 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich 

pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

prawidłowo ukończył co najmniej: 

a) jedno zadnie polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o 

długości nie mniejszej niż 100mb, 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że osoby, które będą 

skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonywania zamówienia publicznego, tj. co najmniej: 

1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia jako 

Kierownik Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie 
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obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje 

uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, 

warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go 

co najmniej jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę lub wszyscy 

wykonawcy łącznie. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt 6.4. 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

23 ustawy Pzp. 
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Zamawiający wykluczy również Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w 

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16–20 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia z 

udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na 

formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Propozycja treści oświadczenia stanowi załącznik niniejszej SIWZ. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

 

Lp. 
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę  

warunków udziału w postępowaniu 

1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego 

2 Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż 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, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
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wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

3 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć 

zobowiązania wymagane postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

 

Lp. 
Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z udziału w postępowaniu 

1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa powyżej budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 

do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy udziału w postępowaniu składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

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

prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz art. art. 24 ust. 5 pkt 1. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
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podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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

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

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną. 

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

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

powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

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

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

mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

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

o których mowa w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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 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. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Wykonawców. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

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

– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).Wszelkie 

zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 8 składa się w formie pisemnej. 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

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

polski. 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

1. Wiktor Płóciennik – Kierownik Referatu 

 

11. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: Gmina Złoczew ul. 

Szkolna 16 98-270 Złoczew, faks 43 8202592,  Zamawiający prosi o przekazywanie pytań 
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również drogą elektroniczną (adres: zamowienia@zloczew.pl) w formie edytowalnej, 

gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

którym mowa w niniejszym punkcie. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

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

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

Ofertę stanowi: 

 Wypełniony Formularz „Oferta”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 Kosztorys ofertowy. Kosztorys nie będzie podlegał ocenie, będzie pełnił jedynie 

funkcję pomocniczą. Kosztorys należy sporządzić w wersji szczegółowej. 

Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 

 Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy). 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii, 

 Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 
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podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, 

że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 

poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

 Dowód wniesienia wadium, 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględniona. 

Zamawiający zaleca, aby strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane, 

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

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca zastrzega jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności 

numerowania stron oferty. 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta na 
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„Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie”, 

nie otwierać przed 12.02.2018r. godz. 10:15. 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 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. Odmowa 

wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (I piętro) do dnia 12 lutego 

2018 r. do godziny 10:00. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.02.2018r. o godz.  10:15, w siedzibie Zamawiającego. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 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. 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena oferty musi 

zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z 

niniejszej SIWZ. 

Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. 

17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (C) 60 % 
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2 Długość gwarancji (G) 40% 

Ocena kryterium „Cena (C)dokonana zostanie na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

C min – cena brutto oferty najtańszej 

C o – cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 

pkt. 

Ocena kryterium Długość gwarancji (G) dokonana zostanie na podstawie okresu 

gwarancji podanego w latach – zadeklarowanego przez Wykonawcę) w Formularzu 

ofertowym. Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego: G 

min = 3 lata od dnia kolejnego po dacie odbioru robót. Najdłuższy możliwy okres 

gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego: G max = 7 lat od dnia 

kolejnego po dacie odbioru robót. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji 

jakości w latach tj. 3, 4, 5, 6 lub 7 lat. Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres 

gwarancji (nie zostanie podany w formularzu ofertowym lub będzie on krótszy niż 3 lata 

zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca 

zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 7 lat to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty 

okres 7 lat i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z Wykonawcą. Ilość punktów w tym 

kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższa tabelą. 

Długość gwarancji 

w latach 
Ilość punktów 

3 0 

4 25 

5 50 

6 75 

7 100 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału 

w postępowaniu , a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma 

największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

 

gdzie: 
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K – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty, 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena, 

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Długość okresu gwarancji. 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 

kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z 

płatnościami. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 

wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 19. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 10 % ceny ofertowej (z zaokrągleniem do pełnych 100 zł w dół). 

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

następujących formach: 

pieniądzu; 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

gwarancjach bankowych; 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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 wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

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

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości 

zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jest zwracana nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Zmiana umowy.  

Dopuszczalne przypadki zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały 

określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

 

L.p. Nazwa załącznika 

1 Dokumentacja techniczna 

2 Wzór formularza oferty 

3 Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 

5 
Wzór wykazu  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  

publicznego 

6 Projekt umowy 

7 wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 

 


