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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg 
NIP: 741-14-44-624 
REGON: 510 45 90 40 
Tel. (89) 757-47-37 
Fax (89) 521-27-67 
e-mail:pwik@polbiznes.com.pl 
 
Adres strony internetowej: www.pwik.usr.pl 
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek -piątek godz. 7-15 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”). 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Zamówienie na roboty budowlane pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. 
nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2” jest zamówieniem sektorowym, o którym mowa w art. 
132 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.  
Dz. U. z 2018 r. póz, 1986 z późn. zm. – dalej „PZP”), a jego wartość nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 PZP.  

2.2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, o którym mowa wyżej w pkt 2.1., zgodnie  
z art. 133 ust. 1 PZP nie stosuje się przepisów PZP. 

 

3. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 

3.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej „SIWZ”) oznaczone jest numerem: PWiK/ZS/2019 – 1.  

3.2. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyżej podany numer postępowania.  

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Maliniak w gminie Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 
70/1, 70/3, 71/2, 72/2. 

mailto:pwik@polbiznes.com.pl
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4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy:  

1) wymiana pomp studni głębinowych, 

2) budowa zbiornika wody surowej wraz z układem napowietrzania, 

3) modernizacja budynku z wykonaniem fundamentów pod wszystkie 
urządzenia technologiczne, 

4) układ pomp pośrednich, 

5) układ dwustopniowej filtracji na pojedynczych filtrach ciśnieniowych,  

6) układ aktywacji chemicznej filtrów drugiego stopnia, 

7) pompy płuczne, 

8) sprężarka bezolejowa, 

9) dmuchawa powietrza,  

10) system odwróconej osmozy, 

11) lampa UV do dezynfekcji,  

12) układ awaryjnej dezynfekcji końcowej, 

13) system paczkowania wody pitnej, 

14) budowa zbiornika retencyjnego wód popłucznych z pompą zatapialną, 

15) sieci międzyobiektowe.  

Powyższy zakres rzeczowy opisany jest szczegółowo w projekcie budowlano – 
wykonawczym jak również STWiOR za wyjątkiem systemu odwróconej osmozy, 
systemu paczkowania wody pitnej oraz lampy UV. Urządzenia te musza być 
zamontowane przez Wykonawcę w istniejącym budynku SUW. Z uwagi na to, że 
elementy te są dodatkowym wyposażeniem technologicznym nie powodującym 
istotnych zmian konstrukcyjnych budynku nie jest wymagane uzyskiwanie 
zamiennego pozwolenia na budowę w stosunku do istniejącego.  

4.3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujący 
dokumentach dołączonych do SIWZ:  

1) Dokumentacja projektowa obejmująca - Projekt budowlano – wykonawczy 
Przebudowy i Rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Maliniak, 
gmina Morąg, Dz. Nr 70/1, 70/2, 71/2, 72/2 z roku 2009 wraz z aktualizacją 
z roku 2018 w zakresie instalacji do odprowadzania wód 
popłucznych(załącznik nr 16 do SIWZ),  

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik 
nr 17 do SIWZ), 

3) Pozwolenie na budowę Nr 63 – I/2010 z dnia 12.04.2010 r. (załącznik nr 18 
do SIWZ), 

4.4. Opis stanu istniejącego  
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1) Istniejącymi obiektami na terenie Stacji Uzdatniania Wody (dalej „SUW”) są:  

- budynek SUW (do przebudowy), 

- odstojnik wód popłucznych z kręgów betonowych (do likwidacji), 

- stacja trafo,  

- infrastruktura podziemna: kabel SN i kable energetyczne NN, przewody 
kanalizacji technologicznej, rurociągi wodociągowe technologiczne oraz 
sieci wodociągowe podające wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej, 

- nowo wybudowany zbiornik wody czystej V = 2 x 375 m3 (zrealizowany 
na podstawie pierwotnego projektu z 2009 r. wraz z przynależnymi 
przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi), 

- pompownia ścieków sanitarnych odprowadzająca ścieki sanitarne z 
budynku SUW do nowo wybudowanego przewodu tłocznego 
kanalizacyjnego przebiegającego przez teren SUW,  

- agregat prądotwórczy wolnostojący, 

- drogi wewnętrzne. 

2) Teren SUW jest ogrodzony.  

3) W przeciągu ostatnich lat zrealizowano część pierwotnie zaprojektowanych 
elementów SUW :  

- zbiornik wody czystej wraz z towarzyszącymi rurociągami wod.-kan., 
 
- zestaw pomp sieciowych III wraz z rurociągami, 
 
- ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, 
  
- agregat prądotwórczy wolnostojący, 

 

-       ogrzewanie na podstawie projektu pierwotnego. 

 

Została także wykonana w rejonie SUW kanalizacja sanitarna tłoczna, która 
umożliwiła odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej. 

4.5. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

4.6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (CPV): 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty budowlane w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej; 
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków; 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody; 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne; 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 

43322000-6 Urządzenia do demontażu; 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 

44611500-1 Zbiorniki na wodę. 

4.7. Urządzenia/materiały równoważne  

1) We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku 
towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 
3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do 
zaprojektowanych, z zachowaniem nie gorszych standardów technicznych, 
technologicznych i jakościowych, oznaczając takie wskazania lub odniesienia 
odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. 
zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia 
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na 
budowę oraz zapewnienia parametrów technicznych oraz nie gorszych 
standardów technicznych i jakościowych niż określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany 
materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby 
zmianą dokumentacji technicznej. Urządzenia/materiały równoważne 
powinny spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym w szczególności w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
dokumentacji projektowej oraz wykazu głównych urządzeń. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia 
równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to 
urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia 
poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym 
obiekcie. Adres obiektu referencyjnego oraz dane kontaktowe użytkownika 
należy umieścić w załączniku „Wykaz głównych urządzeń”. 

3) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym 
projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów 
eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż 
oferowanie urządzeń równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze 
wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ. 
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4.8. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie 
dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie 
wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania SUW, zgodnie z 
obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest także wykonanie robót odtworzeniowych 
obejmujących w szczególności: uporządkowanie terenu, odtworzenie dróg 
dojazdowych do SUW oraz placów, chodników, terenów zielonych naruszonych w 
wyniku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w sposób, 
który nie zakłóci normalnej pracy SUW, jak również zobowiązuje się do usunięcia 
wszelkich wad w robotach.  

4.9. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia  

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U, z 2018 r. 
poz. 1202 z późn. zm.),  

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
992 z późn. zm.). 

4) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2268 z późn. zm.) 

4.10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład 
przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu czynności w zakresie:  

1) robót sanitarnych, 

2) robót elektrycznych,  

3) robót budowlano-montażowych, 

4) robót rozbiórkowych i demontażowych, 

5) robót konstrukcyjno-budowlanych.  

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika 
budowy, kierowników robót branżowych. 

4.11. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. 

 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został 
podzielony na części. 
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6. OFERTY WARIANTOWE I UMOWA RAMOWA 

 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.2. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. 

 

7. WIZJA LOKALNA 

 

7.1. Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego w dniu 22.08.2019 r.      
o godz. 11.30 czasu lokalnego. Wizja może być zorganizowana w każdym innym 
terminie na wniosek Wykonawcy, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.  

7.2. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna obejmie teren budowy i jego 
otoczenie. 

7.3. Wizja lokalna odbędzie się na terenie SUW Maliniak. Osobą odpowiedzialną za 

zorganizowanie wizji lokalnej jest p. Cezary Szwarc (tel: +48 500 008 141 mail: 

pwik@pdbiznes.com.pl). Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne 

zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.   

7.4. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją terenu budowy i jego 
otoczenia ponosi Wykonawca.   

7.5. Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

 

8. PODWYKONAWSTWO 

 

8.1. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być 
powierzony podwykonawcom. 

8.2. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu Oferty 
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(Załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia (zakresów rzeczowych), których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.  

8.3. Brak informacji w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w sprawie zakresu 
zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja 
samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

8.4. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie 
mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w Umowie. 

8.5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób zaangażowanych w realizację zamówienia.  

8.6. Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w pkt. 8.5. w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

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

8.8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi 
oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego 
podwykonawcy.  

8.9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

8.10. Wymagania, o których mowa w pkt.8.8. i 8.9. mają zastosowanie wobec dalszych 
podwykonawców.  

8.11. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym 
wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.  

 

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 
9.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia umowy.  

9.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - 18 miesięcy od daty 
protokolarnego przekazania placu budowy. 
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10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA. 

 

10.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 PZP (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 PZP). Zamawiający wykluczy 
z postępowania: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP); 

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

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1263 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe. 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2) 
(art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP); 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP); 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił 
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 
24 ust. 1 pkt 16 PZP); 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP); 
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7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP); 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 
24 ust. 1 pkt 19 PZP); 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP); 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.) - 
(art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP); 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 
PZP); 

UWAGA! 

Zgodnie z art. 133 ust. 4 PZP Wykonawca nie podlega wykluczeniu w 
przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13) lit d) PZP oraz w przypadku, 
o którym mowa art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP (pkt 10.1. ppkt 3) SIWZ, jeżeli osoba, o 
której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w 
art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP. 

10.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

1) Wykonawcę, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) 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. 
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1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2344 z późn. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP); 

2) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP); 

3) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w pkt 10.1. ppkt 4) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 15 
PZP), chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 
(art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP). 

10.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2) lit a) -c) SIWZ i w pkt 10.1. 
ppkt 3) SIWZ (art. 24 ust.  pkt 13 lit. a-c i pkt 14 PZP), gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 
10.1 ppkt 2) lit a) -c) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c PZP), jeżeli nie upłynęło 
5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 
okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w pkt 10.1. ppkt 3) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP), gdy osoba, o której mowa 
w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 
1 pkt 13 lit. d PZP, 

b) w pkt 10.1. ppkt 4) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym 
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 10.1. ppkt 7) i ppkt 9) SIWZ (art. 24 ust. 
1 pkt 18 i 20 PZP) lub w pkt 10.2.ppkt 2) SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP), jeżeli 
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 10.1. ppkt 10) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 21 
PZP), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 10.1. ppkt 11) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 22 
PZP), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne. 
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10.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 10.1. ppkt 2) i 3) oraz 
ppkt 5)-9) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP) lub pkt 10.2. SIWZ (art. 24 
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 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. Postanowień zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

10.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 10.4. SIWZ. 

10.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 10.1. ppkt 8) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP), 
przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy 
możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 
sposób zapewnienia konkurencji. 

10.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

10.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

11.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, dotyczące: 

 

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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania 
tego warunku udziału w postępowaniu. 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

a) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi w formie 
gotówki nie mniejszymi niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony 
złotych). 
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b) Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych). 

c) Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osiągnął w każdym z ostatnich  
3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za 
ten okres) przychody netto ze sprzedaży, w wysokości nie mniejszej niż 
4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych), za ostatnie 3 lata 
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres.  

d) Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osiągnął w każdym z ostatnich  
3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za 
ten okres) zysk netto, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł 
(słownie: jeden milion złotych), za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  

e) Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osiągnął w każdym z ostatnich  
3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za 
ten okres) wskaźnik płynności szybkiej powyżej 1,0 (wskaźnik obliczany 
według wzoru: aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania 
krótkoterminowe) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) wykonał: 

- co najmniej jedno zadanie o wartości netto nie mniejszej niż 4 mln 
PLN, polegające na budowie lub przebudowie komunalnej stacji 
uzdatniania wody obejmujące w swoim zakresie co najmniej 
modernizację studni, dostawę i montaż dwustopniowego 
ciśnieniowego układu filtracji o wydajności nie mniejszej niż 100 
m3/h, budowę nowego żelbetowego zbiornika wody pitnej.  

- co najmniej jedno zadanie polegające na montażu i uruchomieniu 
na komunalnej stacji uzdatniania wody systemu membranowego 
zmiękczającego wodę pitną o wydajności nie mniejszej niż 25 
m3/h. 

- co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie systemu 
paczkowania wody pitnej zapewniającej dostawy wody w 
przypadku awarii sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem 
dopuszczenia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (lub 
innej równoważnej instytucji funkcjonującej w innym kraju niż 
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Rzeczpospolita Polska) zapewniającej co najmniej trzydniowy 
okres przydatności do spożycia zapakowanej wody. 

Powyższe zadania mogą być wykonywane oddzielnie lub łącznie w 
ramach jednego wspólnego zadania. 

Pojęcie „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 
pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 
2018 r. poz. 1202 ze zm.). Zgodnie z definicją zawartą w/w przepisie przez 
budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
 
Pojęcie „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 
3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1202 ze zm). Zgodnie z definicją zawartą w/w przepisie 
przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w 
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg 
są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
 
Pojęcie „modernizacja” należy rozumieć „przebudowa”. 

b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu 
spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku 
potencjału technicznego.  

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: 

- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń* lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/lub 
kierownika robót w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-
budowlanymi. 

- - co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót 
sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/lub 
kierownika robót w zakresie kierowania robotami sanitarnymi, w 
tym pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub kierownika robót 
podczas realizacji budowy / lub przebudowy / minimum jednej 
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stacji uzdatniania wody, opartej na filtrach ciśnieniowych o 
wydajności układu technologicznego nie mniejszego niż 100 m3/h 
wraz z systemem membranowym. 

- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót 
elektrycznych i AKPiA posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (po 
uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji 
Kierownika budowy/lub kierownika robót w zakresie kierowania 
robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi. 

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w stanowisk, jeżeli 
którakolwiek z osób przewidzianych na nie przez Wykonawcę, 
posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia w więcej niż 
jednej wyżej wymienionej specjalności oraz 
kwalifikacje/doświadczenie zawodowe. 

11.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie 
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  
oraz oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 12 
SIWZ. 

11.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 11.1. SIWZ powinni spełniać 
łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 11.1. ppkt 
2) lit b) - e) SIWZ winien spełniać każdy z tych wykonawców. Żaden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania.   

11.4. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to 
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11.5. 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.  
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12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA 

 

12.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 11.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć 
następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
SIWZ), 

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;  

3) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego w pkt 11.1. ppkt 2) lit b) SIWZ, 

4) część sprawozdania finansowego w postaci bilansu oraz rachunku zysków i 
strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami 
prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a 
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania 
w postaci rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży, wielkość zysku 
netto oraz wielkość wskaźnika płynności szybkiej – za okres nie dłuższy niż 
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
za ten okres.   

Zamawiający wymaga przedstawienia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 
lata 2016, 2017 i 2018.  
 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego wyżej w ppkt 
2-4, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.  

5) wykaz robót budowlanych 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 (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje; 
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6) 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 i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg 
załącznika nr 6 do SIWZ) 

12.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 
mowa w pkt 10.1. i 10.2. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć 
następujące dokumenty i oświadczenia:  

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
(sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) 

2) 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 
pkt 10.2. ppkt 1) SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP), 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 10.1. 
ppkt 2), 3) i 10) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP), wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

12.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 10.1. ppkt 12) SIWZ (art. 24 
ust. 1 pkt 23 PZP) Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 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 oraz (3) ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  
informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 10.1. ppkt 12) 
SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.  

12.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
może na zasadach określonych w art. 22a PZP polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 11.1. ppkt 3) SIWZ) lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 11.1. ppkt 2) SIWZ) innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.   
 
Wykonawca w takiej sytuacji 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. Dokument, z 
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w 
sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o 
zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, 
określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze 
specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie 
wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. (Niewiążący 
wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.). 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 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, o którym mowa wyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) 
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa wyżej. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1. 
ppkt 2) i 3) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
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art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do:  

1) zamieszczenia informacji, o tych podmiotach w oświadczeniach, o których 
mowa w pkt. 12.1. ppkt 1) i 12.2. ppkt 1 SIWZ.  

2) przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego albo innego 
dokumentu służącego wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez 
podmiot trzeci zgodnie z pkt. 12.4 SIWZ.  

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1. 
ppkt 2) i 3) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.2. ppkt 2-5 SIWZ.  

12.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) SIWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) o których mowa w pkt 12.2 ppkt 5) SIWZ składa informacje z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie 
określonym w pkt 10.1. ppkt 2), 3) i 10) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
PZP).  

12.6.  Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 12.5. ppkt 1) lit. a) SIWZ oraz w pkt 
12.5. ppkt 2) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 12.5. 
ppkt 1) lit. b) SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

12.7.  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. 12.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 12.6. SIWZ stosuje się odpowiednio. 

12.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 
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w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

12.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 12.2. ppkt 5) SIWZ, składa dokument, o 
którym mowa w pkt 12.5. ppkt 2 SIWZ, w zakresie określonym w pkt 10.1. ppkt 3) i 
10) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP). Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 12.6. zdanie pierwsze 
stosuje się.  

12.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum):  

1) w formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

3) oświadczenia, o których mowa w pkt 12.1. ppkt 1) i w ppkt 12.2. ppkt 1 SIWZ 
składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

 
4) dokumenty, o których mowa w pkt 12.2. SIWZ obowiązany będzie złożyć 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
 
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 

ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 
 
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą 

spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania 
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak 
też dla wszystkich partnerów. 

12.11 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 i 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. 

12.12. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12.1. ppkt 1) i w pkt 12.2 ppkt 1) SIWZ muszą 
być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pozostałe oświadczenia i 
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dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

12.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych 
w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

12.14. Dokumenty lub oświadczenia, wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu lub oświadczeń, wymienionych w niniejszym rozdziale SIWZ, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

12.16. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz wykonanych robót, oświadczenia 
lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, 
może one zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

 

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
13.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

p. Cezary Szwarc;    
e- mail:pwik@pdbiznes.com.pl; 
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, z wyłączeniem dni wolnych od  pracy. 

13.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn zm.), 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 (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 123.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 
ustanowionych w rozdziale 12 SIWZ.  

13.3. 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. 

13.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób 
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umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią w dniu i godzinie jej 
nadania (zgodnie z raportem poczty elektronicznej lub faksu). 

13.5 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej 
zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

13.6 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

13.7.  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres 
Zamawiającego wskazany w pkt 1 SIWZ. 

13.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ, kierując wniosek na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o., ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg faxem: (89) 521-27-67 lub drogą 
elektroniczną na adres: pwik@polbiznes.com.pl  

13.9. 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. 

13.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 13.9., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej.  

13.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

13.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  

13.14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.   

13.15. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a PZP oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin 
składania ofert. 

 

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł. Wadium 
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  



23 | S t r o n a  
 

14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

14.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku na konto nr 48 1160 2202 0000 0000 6193 5216                       
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa i 
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody  
w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 
72/2”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

14.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w pkt 14.12 SIWZ.   

 
14.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do 

oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania. 

14.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo  
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 
46 ust. 5 PZP. 
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14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.12. 

14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

14.10. 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 bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z pkt 14.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu 
(zgodnie z Regulaminem) jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 20.2. i 20.3. SIWZ z przyczyn 
leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w pkt 20.6. ppkt 3) SIWZ, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

15.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg 
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje 
utraty wadium. 

15.3. 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 
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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. 

 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

16.1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona 
czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 
uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną  
do reprezentowania Wykonawcy. 

16.2 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla tego pełnomocnika Wykonawcy. Pełnomocnictwo 
powinno być złożone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

16.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

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

16.5 Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi  
w SIWZ. 

16.6 Oferta musi zawierać: 

1) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ), 

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 12.1. i 12.2. SIWZ 

3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być 
załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno 
być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu 
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 12.4. 
SIWZ oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu, o których mowa w pkt 12.2. 
ppkt 2-5 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (niewiążący wzór 
zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 

6) dowód wniesienia wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż 
pieniądz. 

7) Karty oceny nr 1, 2, 3 i 4 wypełnionych zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 
11 
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8)  Oświadczenie – wykaz głównych urządzeń wypełnione zgodnie z 
załącznikiem nr 12 

9) Tabelę wartości elementów scalonych wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 
13. 

16.7. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę można złożyć w 
kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być 
opisana: 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg 
 

Oferta  
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina 

Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2.” 
 

nie otwierać przed 03.09.2019 r. godz. 1230 

Adres Wykonawcy 

16.8 Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona 
przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do 
czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku 
zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie 
koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego 
opisu. 

16.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

16.10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), wówczas 
informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem 
zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 
„Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez 
Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w Ofercie (Załącznik 
nr 1 do SIWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek 
każdej zainteresowanej osoby. 

16.11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do 
odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej 
części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

16.12. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. 

16.13. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 
jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 

16.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

16.15. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta 
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 



27 | S t r o n a  
 

16.16. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego 
otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do 
oferty. 

16.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych 
zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

16.18. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane 
nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone 
Wykonawcy. 

16.19. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej 
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

17.1. Ofertę należy przesłać/złożyć na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg, do 
dnia 03.09.2019 r. godziny 1200 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie 
Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 
Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg, dnia 03.09.2019 r. godz. 1230.  

17.3. Otwarcie Ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 

17.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

17.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.  

17.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje, o których mowa w pkt 17.4. i 17.5. SIWZ.  

17.7. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy. 

 

18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

18.1. Ceną oferty jest cena brutto podana w formularzu Oferty (sporządzonym wg 
załącznika nr 1 do SIWZ).  

18.2. Podana w formularzu Oferty cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT, dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i 
powyżej 0,5 grosza zaokrągla się d 1 grosza. 
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18.3. W Ofercie Wykonawca podaje cenę za wykonanie całego zamówienia, w oparciu o 
dane opisane w SIWZ. Cena oferty ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze 
skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

18.4. Wykonawca dla obliczenia ceny Oferty dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia na 
podstawie SIWZ, w tym w dołączonych do niej dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia stanowiących załączniki do SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 14 do SIWZ, uwzględniając działania i czynności wymagane od 
doświadczonego Wykonawcy pozwalające na uzyskanie należytego poziomu 
wykonanych robót i osiągnięcie efektu technologicznego. Zamawiający nie wymaga 
dołączenia do Oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z dołączonym 
do SIWZ przedmiarem robót. Wymaga natomiast wypełnienia i dołączenia do oferty 
tabeli wartości elementów scalonych  stanowiącej załącznik nr 13.. Dołączone do 
SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i mogą nie 
obejmować w całości przedmiotu zamówienia. 

18.5. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen. 

18.6. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 
obowiązującej na dzień składania ofert. 

18.7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem stałym, będzie płatne w złotych 
polskich, nie będzie rewaloryzowane w okresie realizacji umowy, nie będzie 
podlegało zmianom z uwagi na wysokość minimalnego wynagrodzenia lub z uwagi 
na zasady i stawki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Wynagrodzenie może 
ulec zmianie tylko w sytuacjach opisanych w umowie.  

18.8. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego  
w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku.  Brak wskazania w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) informacji czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane 
jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług. 

 

19. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT. 

19.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena (brutto) 60% 

2. Efektywność uzdatniania wody żelazo 10% 
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3. Efektywność uzdatniania wody mangan 10% 

4. Regulacja intensywności promieniowania lampy UV 10% 

5. Trwałość zapakowanej wody 10% 

 

19.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

Kryterium 1 – cena (60 pkt) 

Do oceny ofert przyjmuje się cenę brutto badanej oferty. Najwyższą ilość punktów 
otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów będzie wyliczana według wzoru: 

 

Ilość punktów cena = 
(𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧 𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 )

(𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 )
 x 60 pkt. 

 

Kryterium 2 – efekty uzdatniania wody – żelazo (10 pkt) 

Do punktacji przyjmuje się efekty uzdatniania wody dla oferowanych w niniejszym 
postępowaniu danych typów filtrów ciśnieniowych danego producenta i pracujących 
na innych tożsamych stacjach uzdatniania wody określonych w Karcie Oceny nr 1. 
Poprzez tożsame stacje uzdatniania wody należy rozumieć komunalne stacje 
uzdatniania wody, na których co najmniej od roku funkcjonują filtry danego 
producenta uzdatniające wodę w zakresie związków żelaza. Jako potwierdzenie 
efektów uzdatniania Wykonawca przedstawi analizę fizykochemiczną wody 
uzdatnionej w zakresie związków żelaza (bezpośrednio po filtrach ciśnieniowych bez 
zastosowania systemów membranowych) będącej załącznikiem do protokołu odbioru 
instalacji uzdatniania wody. Dodatkowo Wykonawca przedstawi wszelkie dane 
teleadresowe użytkownika obiektu, dane osoby kontaktowej oraz zdjęcia 
deklarowanej instalacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji Wykonawca zobowiązany jest do ich udzielenia na pisemny wniosek 
Zamawiającego. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą wartością 
związków żelaza. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców różnych wartości 
związków żelaza pochodzących z odrębnych instalacji, ale odnoszących się do tego 
samego typu oferowanych filtrów danego producenta, na potrzeby wyliczenia 
punktacji każdemu z Wykonawców oferującemu to samo urządzenie, do wyliczeń 
ilości punktów przyporządkowana będzie najniższa oferowana wartość związków 
żelaza odnosząca się do danego typu filtrów danego producenta. Ilość punktów będzie 
przyznawana zgodnie z poniższą punktacją: 

Efektywność uzdatniania wody – związki żelaza (maksymalnie 10 pkt.): 

a) Zawartość związków żelaza powyżej 0,15 mg/l i nie więcej niż 0,20 mg/l – 5 pkt 
b) Zawartość związków żelaza poniżej 0,15 mg/l – 10 pkt 

 

Kryterium 3 – efekty uzdatniania wody – mangan (10 pkt) 

Do punktacji przyjmuje się efekty uzdatniania wody dla oferowanych w niniejszym 
postępowaniu danych typów filtrów ciśnieniowych danego producenta i pracujących 
na innych tożsamych stacjach uzdatniania wody określonych w Karcie Oceny nr 2. 
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Poprzez tożsame stacje uzdatniania wody należy rozumieć komunalne stacje 
uzdatniania wody, na których co najmniej od roku funkcjonują filtry danego 
producenta uzdatniające wodę w zakresie związków manganu. Jako potwierdzenie 
efektów uzdatniania Wykonawca przedstawi analizę fizykochemiczną wody 
uzdatnionej w zakresie związków żelaza (bezpośrednio po filtrach ciśnieniowych bez 
zastosowania systemów membranowych) będącej załącznikiem do protokołu odbioru 
instalacji uzdatniania wody. Dodatkowo Wykonawca przedstawi wszelkie dane 
teleadresowe użytkownika obiektu, dane osoby kontaktowej oraz zdjęcia 
deklarowanej instalacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji Wykonawca zobowiązany jest do ich udzielenia na pisemny wniosek 
Zamawiającego. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą wartością 
związków manganu. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców różnych 
wartości związków manganu pochodzących z odrębnych instalacji, ale odnoszących 
się do tego samego typu oferowanych filtrów danego producenta, na potrzeby 
wyliczenia punktacji każdemu z Wykonawców oferującemu to samo urządzenie, do 
wyliczeń ilości punktów przyporządkowana będzie najniższa oferowana wartość 
związków manganu odnosząca się do danego typu filtrów danego producenta. Ilość 
punktów będzie przyznawana zgodnie z poniższą punktacją: 

Efektywność uzdatniania wody – związki manganu (maksymalnie 10 pkt.): 

a) Zawartość związków manganu powyżej 0,02 mg/l i nie więcej niż 0,05 mg/l – 5 
pkt 

b) Zawartość związków manganu poniżej 0,02mg/l – 10 pkt 

 

Kryterium 4 – regulacja intensywności promieniowania lampy UV (10 pkt) 

Do punktacji przyjmuje się posiadanie cechy technicznej ograniczającej zużycie 
energii elektrycznej przez oferowaną lampę UV, a polegającą na możliwości regulacji 
natężenia promieniowania w zakresie od 50 do 100%. Oferowana lampa UV danego 
producenta powinna pracować na innej tożsamej instalacji określonej w Karcie Oceny 
nr 3. Poprzez tożsamą instalację, należy rozumieć komunalną stację uzdatniania wody, 
gdzie został zamontowany dany typ lampy UV. Dodatkowo Wykonawca przedstawi 
wszelkie dane teleadresowe użytkownika obiektu, dane osoby kontaktowej oraz 
zdjęcia deklarowanej instalacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji Wykonawca zobowiązany jest do ich udzielenia na pisemny wniosek 
Zamawiającego. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta, w której oferowana lampa 
będzie posiadała regulację natężenia promieniowania UV. Ilość punktów będzie 
przyznawana zgodnie z poniższą punktacją: 

Regulacja intensywności promieniowania UV – (maksymalnie 10 pkt.): 

a) Brak regulacji intensywności promieniowania UV w lampie w zakresie od 50 do 
100% lub brak wypełnienia Karty Oceny nr 3 lub wskazanie w Karcie Oceny nr 3 
innej lampy UV danego producenta niż w Wykazie Głównych Urządzeń 
(Urządzenie nr 5) – 0 pkt 

b) Posiadanie przez oferowaną lampę UV cechy technicznej polegającej na regulacji 
intensywności promieniowania UV w zakresie od 50 do 100% – 10 pkt 

 

Kryterium 5 – trwałość zapakowanej wody (10 pkt) 
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Do punktacji przyjmuje się trwałość zapakowanej wody dla oferowanej w niniejszym 
postępowaniu paczkowarki wody pitnej danego producenta i pracującej na innej 
tożsamej instalacji określonej w Karcie Oceny nr 4. Poprzez tożsamą instalację, należy 
rozumieć instalację pakowania wody wodociągowej pochodzącej od lokalnego 
przedsiębiorstwa wodociągowego. Jako potwierdzenie trwałości zapakowanej wody 
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające minimalny termin przydatności 
do spożycia zatwierdzony przez odpowiednią Powiatową Stację Sanitarno 
Epidemiologiczną Sanepid. Dodatkowo Wykonawca przedstawi wszelkie dane 
teleadresowe użytkownika obiektu, dane osoby kontaktowej oraz zdjęcia 
deklarowanej instalacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji Wykonawca zobowiązany jest do ich udzielenia na pisemny wniosek 
Zamawiającego. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta z trwałością zapakowanej 
wody co najmniej 2 tygodnie. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców 
różnych trwałości zapakowanej wody pochodzących z odrębnych lub tej samej 
instalacji, ale odnoszących się do tego samego typu paczkowarki wody pitnej danego 
producenta, na potrzeby wyliczenia punktacji każdemu z Wykonawców oferującemu 
to samo urządzenie, do wyliczeń ilości punktów przyporządkowana będzie najdłuższy 
okres przydatności wody do spożycia. Wskazany przez Wykonawcę termin 
przydatności wody do spożycia jest również minimalnym gwarantowanym terminem 
obowiązującym Wykonawcę w niniejszym zadaniu. Ilość punktów będzie 
przyznawana zgodnie z poniższą punktacją: 

Trwałość zapakowanej wody (okres przydatności do spożycia) – (maksymalnie 10 
pkt.): 

a) Trwałość zapakowanej wody poniżej 3 dni lub brak wypełnienia Karty Oceny  nr 4 
lub wskazanie w Karcie Oceny nr 4 innego typu paczkowarki danego producenta 
niż w Wykazie Głównych Urządzeń (Urządzenie nr 6) – 0 pkt 

b) Trwałość zapakowanej wody co najmniej 3 dni i poniżej 14 dni – 5 pkt 
c) Trwałość zapakowanej wody co najmniej 14 dni – 10 pkt 

 

19.3.  Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę 
punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać 
maksymalnie  
100 pkt. Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za 
poszczególne kryteria: 
 
 Pi = Σ Pi (X) 
gdzie : 

Pi ocena punktowa Oferty "i"; 
Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma Oferta "i" za 

poszczególne kryteria. 
 
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą 
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 

19.4.  Jeżeli nie można wybrać 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 wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone Oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych. 

 



32 | S t r o n a  
 

20. OCENA I BADANIE OFERT 

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu  
z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu i którego Oferta odpowiada 
zasadom określonym w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

20.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia  
z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenia dotyczącego spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

20.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

20.4. Zamawiający wzywa także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

20.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  
z zastrzeżeniem poprawienia omyłek o których mowa w pkt 20.6., dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

20.6. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

20.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
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dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

20.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 20.7. SIWZ, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 20.7. SIWZ. 

20.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. 

20.10. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

20.11. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności zawartych 
w art. 89 ust. 1 PZP.  

20.12. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
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20.13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na 
tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 
20.14. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

22. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 
22.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % podanej 
w ofercie ceny całkowitej brutto (z VAT). Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

22.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

22.3. Zabezpieczenie wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego w banku: 48 1160 2202 0000 0000 6193 5216                        
z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr 
PWiK/ZS/ 2019 – 1. 

22.4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach 
przewidzianych w pkt 22.2, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z 
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, 
iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać 
roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w 
przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający 
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nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od 
przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu 
przez osoby trzecie bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem 
Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź 
nienależytego wykonania umowy. 

22.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% nastąpi w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 
należycie wykonane. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni 
po upływie rękojmi za wady. 

22.6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, 
ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

22.7. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania 
zawarte w art. od 147-151 PZP. 

 

23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 

23.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 
o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

23.2. W przypadkach, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ, informacja, o której mowa w pkt 
23.1. ppkt 2) SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

23.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 23.1. ppkt 1) - 4) SIWZ, 
na stronie internetowej. 

23.4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w 
terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o wyborze, w celu uzgodnienia 
danych do umowy oraz ustalenia terminu jej podpisania.  
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23.5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako 
najkorzystniejszą w terminie nie krótszym 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, jednak nie później niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

23.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt 23.5. SIWZ, jeżeli w niniejszym 
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

23.7. 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 przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

23.8. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 

1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;  

2)  przedłożyć Zamawiającemu:  

- umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

- dokumenty potwierdzające warunek posiadanych uprawnień osób 

wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. kopie 

uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z 

zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 

- polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 14 do SIWZ) w 

wysokości 9 000 000,00 zł; 

- podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy 

udziale podwykonawców (o ile są znane); 

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót sporządzony 

zgodnie z pozycjami zawartymi w „Tabeli wartości elementów 

scalonych” złożonej wraz z ofertą. 

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

23.9. Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy następuje przez osoby umocowane do tej 
czynności. 

23.10. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 14 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty 
Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
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wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z 
uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 

 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE. 

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie. 

 

  25. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

25.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) 
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest 
_________________________________________ 

25.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 
dotyczące unieważnienia postępowania – w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania 
o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

25.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 
postępowania zostanie udostępniona. 

25.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

25.5. Niezależnie od postanowień pkt 25.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu 
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

25.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi 
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,  

25.7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

25.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego 
postępowania dane osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
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4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

25.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych określa niniejsza SIWZ. 

25.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d 
lub e RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, 
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

25.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 
działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

 

 26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

26.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  

26.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

26.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli 
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość 
żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym 
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

26.4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie 
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

26.5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.  
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia 
oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w 
dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu 
przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

 

27. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
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28. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

29. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej; 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych  

6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia; 

7. Załącznik nr 7 – Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia; 

8. Załącznik nr 8 – Karta oceny nr 1; 

9. Załącznik nr 9 – Karta oceny nr 2; 

10. Załącznik nr 10 – Karta oceny nr 3; 

11. Załącznik nr 11 – Karta oceny nr 4; 

12. Załącznik nr 12 – Wykaz głównych urządzeń; 

13. Załącznik nr 13 – Tabela wartości elementów scalonych; 

14. Załącznik nr 14 – Wzór umowy na roboty budowlane; 

15. Załącznik nr 15 – Przedmiar robót; 

16. Załącznik nr 16 – Projekt budowlano – wykonawczy Przebudowy i rozbudowy 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, Dz. Nr 70/1, 
70/2, 71/2, 72/2 z roku 2009 wraz z aktualizacją; 

17. Załącznik nr 17 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 

18. Załącznik nr 18 - Pozwolenie na Budowę Nr 63 – I/2010 z dnia 12.04.2010 r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OFERTA  

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa i rozbudowa 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 

70/1, 70/3, 71/2, 72/2” składamy niniejszym ofertę: 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości _________________________ zł brutto (słownie 
____________________________________________), w tym podatek VAT__________(słownie:_____) 
(____%). 

 

2. Oferuję następujący okres gwarancji jakości: ______________ miesięcy liczony od dnia 
odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

 

3. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług.  

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 
_____________  

______________________________________________________________________________________________________ 

Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi: 
___________________________________________PLN. 

*niepotrzebne skreślić  

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

8. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić 
następującym podwykonawcom:  

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

  

  

 

9. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

 

10. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).  

 

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

 

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  
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_________________________________________________________________________  

  
e-mail: __________________________________________________________________ 

 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 | S t r o n a  
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i 
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 
Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w pkt 11.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………….………………
,  
w następującym zakresie:  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 
Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2,” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie wskazanej w 

pkt 10.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie wskazanej w 
pkt 10.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

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

 

………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie ………………………………. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w pkt 10.1. ppkt 2) i 3) oraz ppkt 5)-9) SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
PZP) lub pkt 10.2. SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie pkt 10.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
podjąłem następujące środki naprawcze: 
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…………………………………………………………………………………………..………………..…...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2,”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i 
adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył ofertę w 
przedmiotowym postępowaniu* 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z 
wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu  tj. (podać nazwę i adres)*: 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Jednocześnie wskazuję, że  

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________** 

 

_____________________________  
(podpis) 

* należy skreślić odpowiedni kwadrat, 

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
przedstawić wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



48 | S t r o n a  
 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i 

rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2,”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i 
adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał 

następujące roboty budowlane: 

 

Lp. 

Rodzaj 
wykonanych 

robót 
budowalnych  

(Wskazać 
wszystkie dane 
umożliwiające 
stwierdzenie, iż 
został spełniony 
warunek udziału 
w postępowaniu 

opisany w pkt 
11.1. ppkt 3) lit a) 

SIWZ) 

Wartość 
brutto 

wykonanych 
robót 

budowlanych 

Daty wykonania 
robót budowlanych 

 (rozpoczęcie i 
zakończenie – 

dzień/miesiąc/rok) 

Miejsce 
wykonania 

robót 
budowlanych 

Podmiot, na 
rzecz którego 
wykonywano  

Roboty 
budowlane 

1      

2       

 

 _____________________________
  

(podpis) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 
 

 

WYKAZ OSÓB 

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i 

rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2,”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i 
adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję skieruje do realizacji zamówienia niżej 

wymienione osoby:   

 

Lp.  

 

 

 

Funkcja/ 

Osoba 

Kwalifikacje 

zawodowe/Posiadane 

uprawnienia budowlane 

(numer oraz zakres 

uprawnień zapewniających 

prawo wykonywania 

samodzielnych funkcji 

technicznych w 

budownictwie (z podaniem 

daty i pełnej podstawy 

prawnej ich wydania) 

 

 

 

 

Doświadczenie 

 

 

 

Podstawa 

dysponowania 

1. Kierownik 
budowy  

__________________

__________________

_______ 

__________________

__________________

_______ 
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(imię i 

nazwisko) 

2. Kierownik 
robót 
sanitarnych 

__________________

__________________

__________________

__________________

_______________ 

(imię i 

nazwisko) 

   

3. Kierownik 
robót 
elektrycznych 
i 
elektroenerge
tycznych 

__________________

__________________

__________________

__________________

_______________ 

(imię i 

nazwisko) 

   

 

 

  
 _____________________________

  
(podpis) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY  

DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu __________________________________________________________________ z siedzibą  

w __________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie 

art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maliniak, gmina 

Morąg, Obręb Maliniak dz. Nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2,” (zwane dalej: „Postępowanie”), tj. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

z siedzibą w ____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące 

zasoby:  

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________. 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia  

w następujący sposób: 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.  

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.  

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________.  

 

_______________________________________________

  
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania podmiotu 

udostępniającego Wykonawcy zasoby) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

KARTA OCENY NR 1 
KRYTERIUM 2 – EFEKTYWNOŚĆ UZDATNIANIA WODY - ŻELAZO 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

Oświadczam, że poniższe dane są zgodne ze stanem faktycznym: 

 

Obiekt:      ……………………………………………………………………….. 
 
Użytkownik:     ……………………………………………………………………….. 
 
Dane teleadresowe użytkownika:  ……………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu ze strony użytkownika: ……………………………………………………………………….. 
  
Zainstalowane filtry na terenie SUW: 
 

Producent: ……………………….……………………….. 
 

Typ:  ……………………….……………………….. 
 

Model:  ……………………….……………………….. 
 
Poziom związków żelaza w wodzie uzdatnionej:      ….…. mg/l 
 
 
Załączniki: 

 analiza fizykochemiczna wody uzdatnionej – oznaczenie żelazo, 
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 protokół odbioru instalacji lub referencje (dot. całej instalacji / obiektu lub układu 
filtracji)  

 zdjęcia i opis przedmiotowej instalacji. 
 
Miejscowość: .......................................... 
Data:  ………............................... 
 
 

_____________________________  
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 | S t r o n a  
 

 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

KARTA OCENY NR 2 
KRYTERIUM 3 – EFEKTYWNOŚĆ UZDATNIANIA WODY - MANGAN 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

Oświadczam, że poniższe dane są zgodne ze stanem faktycznym: 

 

Obiekt:      ……………………………………………………………………….. 
 
Użytkownik:     ……………………………………………………………………….. 
 
Dane teleadresowe użytkownika:  ……………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu ze strony użytkownika: ……………………………………………………………………….. 
  
Zainstalowane filtry na terenie SUW: 
 

Producent: ……………………….……………………….. 
 

Typ:  ……………………….……………………….. 
 

Model:  ……………………….……………………….. 
 
Poziom związków manganu w wodzie uzdatnionej:      ….…. mg/l 
 
 
Załączniki: 
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 analiza fizykochemiczna wody uzdatnionej – oznaczenie żelazo, 
 protokół odbioru instalacji lub referencje (dot. całej instalacji / obiektu lub układu 

filtracji)  
 zdjęcia i opis przedmiotowej instalacji. 

 
Miejscowość: .......................................... 
Data:  ………............................... 
 
 

_____________________________  
(podpis) 
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Załącznik nr 10 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

KARTA OCENY NR 3 
KRYTERIUM 4 – REGULACJA INTENSYWNOŚCI PROMIENIOWANIA UV 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

Oświadczam, że poniższe dane są zgodne ze stanem faktycznym: 

 

Obiekt:      ……………………………………………………………………….. 
 
Użytkownik:     ……………………………………………………………………….. 
 
Dane teleadresowe użytkownika:  ……………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu ze strony użytkownika: ……………………………………………………………………….. 
  
Zainstalowana lampa UV na terenie SUW: 
 

Producent: ……………………….……………………….. 
 

Typ:  ……………………….……………………….. 
 

Model:  ……………………….……………………….. 
 
Posiadanie przez oferowaną lampę UV cechy technicznej polegającej na regulacji 
intensywności promieniowania UV w zakresie od 50 do 100%:    tak / nie* 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załączniki: 

 zdjęcia i opis przedmiotowej instalacji. 
 
Miejscowość: .......................................... 
Data:  ………............................... 
 
 
 

_____________________________  
(podpis) 
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Załącznik nr 11 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

KARTA OCENY NR 4 
KRYTERIUM 5 – TRWAŁOŚC ZAPAKOWANEJ WODY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

Oświadczam, że poniższe dane są zgodne ze stanem faktycznym: 

 

Obiekt:      ……………………………………………………………………….. 
 
Użytkownik:     ……………………………………………………………………….. 
 
Dane teleadresowe użytkownika:  ……………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu ze strony użytkownika: ……………………………………………………………………….. 
  
Zainstalowana paczkowarka na terenie SUW: 
 

Producent: ……………………….……………………….. 
 

Typ:  ……………………….……………………….. 
 

Model:  ……………………….……………………….. 
 
Uzyskana trwałość zapakowanej wody:             ……. dni 
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Załączniki: 
 analiza bakteriologiczna zapakowanej w woreczki wody do picia lub uzyskana po 

dostawie urządzenia pozytywna ocena higieniczna wydana przez PSSE Sanepid z 
której będzie wynikała informacja o terminie przydatności wody do spożycia, 

 zdjęcia i opis przedmiotowej instalacji. 
 
Miejscowość: .......................................... 
Data:  ………............................... 
 
 
 

_____________________________  
(podpis) 
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Załącznik nr 12 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

WYKAZ GŁOWNYCH URZĄDZEŃ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego 
oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy wyspecyfikowane 
główne urządzenia. Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawionym przez 
Zamawiającego SIWZ w tym dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót oraz nie wnosimy do niego zastrzeżeń i zobowiązujemy się do dostawy 
poszczególnych urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry w nim 
określone. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych urządzeń zawarte w Wykazie 
Głównych Urządzeń mają charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi 
urządzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto oświadczamy, że 
przedstawione marki, typy i modele oferowanych urządzeń nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 
 
Do poszczególnych urządzeń należy dołączyć karty katalogowe oferowanych Urządzeń 
potwierdzających spełnienie wymaganych założeń. Załączone karty katalogowe powinny być 
oznaczone odpowiednim numerem – zgodnym z numerem urządzenia z Wykazu Głównych 
Urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania doprecyzowania przez Wykonawcę 
opisów technicznych oferowanych Urządzeń / instalacji. 
 
Wymaga się, aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi. 
Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowiązany jest do wyspecyfikowania, co 
najmniej co najmniej jednego obiektu, na którym pracują wskazane poszczególne urządzenia 
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danego producenta. Z uwagi na to, że każdy obiekt posiada swoją specyfikę i pewne typy 
urządzeń mogą być indywidualnie dostosowane do specyfiki planowanego obiektu, 
Zamawiający wymaga wskazania obiektów referencyjnych, na których zamontowane 
urządzenia będą technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi 
określonymi dla każdego z Wykazu Głównych Urządzeń. Niespełnienie któregokolwiek 
wymogu technicznego określonego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót przez oferowane urządzenie lub brak, co najmniej jednej 
referencji zgodnych z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie 
Głównych Urządzeń skutkuje odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne określone w 
dokumentacji projektowej czy STWiOR należy traktować jako wymogi szczegółowe stawiane 
poszczególnym urządzeniom na etapie składania ofert.  
 
Wymaga się, aby producent ewentualnie wskazany w Karcie Ocen był zgodny z producentem 
danego urządzenia obowiązkowo wskazanym w Wykazie Głównych Urządzeń.  
 
W przypadku wystąpienia rozbieżności lub wykluczeń w zapisach technicznych zawartych w 
Wykazie Głównych Urządzeń (minimalne wymogi techniczne) i Projekt Techniczny ustala się 
następującą hierarchię ważności zapisów począwszy od zapisów najważniejszych: 

1. Wymogi techniczne zawarte w Wykazie Głównych Urządzeń, 
2. Wymogi techniczne zwarte w Projekcie Technicznym. 
3. Wymogi techniczne zwarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robót, 

 
Hierarchia ważności dotyczy etapu oceny ofert jak i realizacji inwestycji. 
 
 
 
URZĄDZENIE NR 1 
Pompy głębinowe dla studni nr 1, 2, 3,  
 
Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca 
Producent:   ….………………………………………………………………………………… 
Typ:    ……………………………………………………………………….…………… 
Model - studnia nr 1:  ….………………………………………………………………………………… 
Model - studnia nr 2:  ….………………………………………………………………………………… 
Model - studnia nr 3:  ….………………………………………………………………………………… 
 
Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanych pomp głębinowych (dla gęstości 1000 
kg/m3, przy temperaturze wody 4C): 

 Studnia nr 1 Qmin = 84,9 m3/h, Hmin = 42,0 m, Nmax = 15 kW, sprawność hydrauliczna 
min. 75%; 

 Studnia nr 2 Qmin = 86,6 m3/h, Hmin = 32,4 m, Nmax = 11 kW, sprawność hydrauliczna 
min. 75%; 

 Studnia nr 3 Qmin = 81,6 m3/h, Hmin = 34,2 m, Nmax = 11 kW, sprawność hydrauliczna 
min. 75%; 

 

Załączniki: 
 Oryginalne karty katalogowe producenta pomp oraz charakterystyka hydrauliczna 

pracy pompy potwierdzające spełnienie powyższych wymogów, 
 atest PZH na pompy 

 
 
 
URZĄDZENIE NR 2 
Pompy pośrednie II 
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Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca 
Producent:   ….………………………………………………………………………………… 
Typ:    …………………………………………………………………...….…………… 
Model:    ….………………………………………………………………………………… 
 
Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanych pomp pośrednich (dla gęstości 1000 
kg/m3, przy temperaturze wody 4C): 

 Qmin = 80,0 m3/h, Hmin = 31,0 m, Nmax = 11 kW, n = 2900÷3000 min-1, sprawność 
hydrauliczna min. 76%; 

 
Załączniki: 

 Oryginalna karta katalogowa producenta pompy oraz charakterystyka hydrauliczna 
pracy pompy potwierdzające spełnienie powyższych wymogów, 

 atest PZH na pompy. 
 
 
 
 
URZĄDZENIE NR 3 
Filtry pierwszego stopnia 
 
Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca 
Producent:   ….………………………………………………………………………………… 
Typ:    …………………………………………………………………...….…………… 
Model filtrów:   ….………………………………………………………………………………… 
 
Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanych filtrów (dot. także urządzeń 
zamontowanych na obiektach referencyjnych): 

 filtr pionowy ciśnieniowy o konstrukcji stalowej, 
 średnica filtra nie mniejsza niż 2,5 m, 
 wypukła dennica o kształcie łukowym, 
 sterowanie za pomocą zaworów membranowych lub przepustnic pneumatycznych, 
 złoże filtracyjne - piasek kwarcowy o gęstości nasypowej 1500-1700 g/dm3,  
 atest PZH na kompletny filtr. 

 
Załączniki: 

 Oryginalna karta katalogowa producenta filtrów, 
 atest PZH na kompletny filtr, 
 wyniki badań (wykonane zgodnie z PN-EN 12915-1) potwierdzające wymaganą 

gęstość nasypową dla złoża. 
 
Obiekt referencyjny:  
Nazwa obiektu:  ….………………………………………………………………………………... 
Miejscowość:   ….………………………………………………………………………………... 
Użytkownik:   ….………………………………………………………………………………... 
Dane kontaktowe:  ….………………………………………………………………………………... 
 
 
 
URZĄDZENIE NR 4 
Filtry drugiego stopnia 
 
Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca 
Producent:   ….………………………………………………………………………………… 
Typ:    …………………………………………………………………...….…………… 
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Model filtrów:   ….………………………………………………………………………………… 
 
Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanych filtrów (dot. także urządzeń 
zamontowanych na obiektach referencyjnych): 

 filtr pionowy ciśnieniowy o konstrukcji stalowej, 
 średnica filtra nie mniejsza niż 2,5 m, 
 wypukła dennica o kształcie łukowym, 
 sterowanie za pomocą zaworów membranowych lub przepustnic pneumatycznych, 
 złoże filtracyjne 1 - piasek kwarcowy 0,6x0,8 mm, gęstość nasypowa 1500-1700 

g/dm3, wytrzymałość mechaniczna min. 95% 
 złoże filtracyjne 2 - piroluzyt 0,35x0,85 mm, gęstość nasypowa 1950-2050 g/dm3, 

wytrzymałość mechaniczna min. 95% 
 złoże filtracyjne 3 - antracyt 0,8x2,0 mm, gęstość nasypowa 800-1000 g/dm3, 

wytrzymałość mechaniczna min. 95% 
 atest PZH na kompletny filtr. 

 
Załączniki: 

 Oryginalna karta katalogowa producenta filtrów, 
 atest PZH na kompletny filtr, 
 wyniki badań (wykonane zgodnie z PN-EN 12915-1) potwierdzające wymaganą 

gęstość nasypową dla złoża nr 1, 2 i 3. 
 wyniki badań (wykonane zgodnie z PN-EN 12915-1) potwierdzające wymaganą 

wytrzymałość mechaniczną dla złoża nr 1, 2 i 3. 
 
 
Obiekt referencyjny:  
Nazwa obiektu:  ….………………………………………………………………………………... 
Miejscowość:   ….………………………………………………………………………………... 
Użytkownik:   ….………………………………………………………………………………... 
Dane kontaktowe:  ….………………………………………………………………………………... 
 
 
 
URZĄDZENIE NR 5 
Lampa UV 
 
Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca 
Producent:   ….………………………………………………………………………………… 
Typ:    …………………………………………………………………...….…………… 
Model:    ….………………………………………………………………………………… 
 
Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanej lampy UV: 

 Przepływ minimalny - 200 m3/h, 
 Transmitancja wody (dla 1 cm) – maksymalnie 86%, 
 Dawka minimalna (gwarantowana na koniec żywotności lamp w odniesieniu do 

określonej transmitancji i przepływu) - 40 mJ/cm2, 
 Rozdzielacz napływu wody do lampy, 
 Czujnik promieniowania UV, 
 Automatyczny system czyszczący rury osłonowe lamp UV, 
 Kołnierze przyłączeniowe – minimum DN 300 mm, 
 Ilość promienników 8÷12 szt. w lampie, 
 Żywotność promienników – minimum 14000 godzin, 
 Moc elektryczna – maksymalnie 3 kW, 

 
Załączniki: 
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 oryginalna karta katalogowa producenta lampy, 
 atest PZH, 
 certyfikat DVGW. 

 
Obiekt referencyjny:  
Nazwa obiektu:  ….………………………………………………………………………………... 
Miejscowość:   ….………………………………………………………………………………... 
Użytkownik:   ….………………………………………………………………………………... 
Dane kontaktowe:  ….………………………………………………………………………………... 
 
 
 
URZĄDZENIE NR 6 
Paczkowarka wody pitnej 
 
Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca 
Producent:   ….………………………………………………………………………………… 
Typ:    …………………………………………………………………...….…………… 
Model:    ….………………………………………………………………………………… 
Karta katalogowa nr:  .…………………………………………………………………………………… 
 
Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanej paczkowarki (dot. także urządzeń 
zamontowanych na obiektach referencyjnych): 

 wielkość dozy w zakresie: min. 1,0 dm3, 
 wydajność: min. 1500 worków 1 l/h, 
 szerokość foli: 310 mm ±5%, 
 grubość foli w zakresie: od 0,09 mm do 0,10 mm ±5%, 
 dezynfekcja folii promieniami UV, 
 zapotrzebowanie mocy: max 3,0 kW, 
 transporter woreczków: długość min. 1,5 m, 
 wykonywane czynności: odwijanie foli z wałka, datowanie, dezynfekcja foli 

promieniami UV, formowanie foli, zgrzewanie podłużne foli w rękaw bezworkowy, 
napełnianie wodą, zgrzewanie poprzeczne połączone z odcięciem gotowego 
woreczka, 

 atest PZH na kompletna paczkowarkę i folię (do paczkowania wody), 
 
Załączniki: 

 Oryginalna karta katalogowa producenta paczkowarki, 
 atest PZH na kompletną paczkowarkę, 
 atest PZH na folię (folia do paczkowania wody). 

 
Obiekt referencyjny:  
Nazwa obiektu:  ….………………………………………………………………………………... 
Miejscowość:   ….………………………………………………………………………………... 
Użytkownik:   ….………………………………………………………………………………... 
Dane kontaktowe:  ….………………………………………………………………………………... 
 
 
 

 
 _____________________________

  
(podpis) 
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Załącznik nr 13 do SIWZ  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 
 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 

Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2”  

Ja niżej podpisany 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 
podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

Oświadczam, że wartość poszczególnych elementów scalonych wynosi: 

 Nazwa elementu scalonego Maksymalna 
wartość fakturowa 1)  

% 
 1 2 

 Roboty remontowe budowlane budynku stacji  

1 Rozbiórki i przebicia  

2 Wykopy  

3 Konstrukcje żelbetowe  

4 Roboty murowe  

5 Izolacje przeciw wilgociowe i termiczne  

6 Dach konstrukcja i pokrycie  

7 Podłoża pod posadzki  

8 Posadzki  

9 Tynki i okładziny ścian  
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10  Sufity podwieszane  

11 Stolarka drzwiowa i okienna  

12 Ślusarka aluminiowa  

13 Ślusarka stalowa, wycieraczki systemowe  

14 Roboty malarskie  

15 Elewacja mineralna  

 Technologia stacji  

1.1 Demontaż starej instalacji  

1.2 Pompy głębinowe  

1.3 Filtry pierwszego stopnia  

1.4 Filtry drugiego stopnia  

1.5 Pompownia pośrednia i płuczna  

1.6 Lampa UV  

1.7 Odwrócona osmoza  

1.8 Paczkowarka wody pitnej  

1.9 Pozostałe urządzenia  

1.10 Urządzenia pomiarowo - kontrolne  

1.11 Orurowanie i armatura  

2 Instalacje wod.-kan.  

3 Wentylacja i osuszanie powietrza  

 Instalacje elektryczne i AKPiA  

1 Roboty demontażowe  

2 Montaż urządzeń i rozdzielnic  

3 Przygotowanie wewnętrznych tras kablowych  

4 Instalacja siły sterowania i połączeń wyrów.  

5 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych  

6 Zewnętrzna sieć kablowa  

7 Instalacja odgromowa  

 Zbiornik wody surowej  

1 Odstojnik wód popłucznych  

2 Zbiornik wody surowej  

 Sieci zewnętrzne  

1 Kanalizacja zewnętrzna  

2 Sieć wodociągowa  

3 Technologia zbiorników zewnętrznych  

 Roboty drogowe  

1 Nasypy  

2 Drogi  

3 Opaski wokół zbiorników  

4 Ogrodzenie  

 Pozostałe  
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1 Pozostałe  

1) maksymalna wartość za dany element scalony na jaka może opiewać kwota faktury danej pozycji, wystawianej przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Kwota nie może być większa niż maksymalna wartość fakturowa wskazana w % 
(kolumna 2) w odniesieniu do całkowitej ceny ryczałtowej za całe zadanie (wartość oferty netto). Suma wszystkich pozycji z 
kolumny nr 2 musi być identyczna jak oferowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia określona w formularzu 
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

_____________________________ 

(podpis) 
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Załącznik nr 14 do SIWZ  

 

WZÓR  

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta w dniu ___________ r. w Morągu pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Moragu przy  
ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez __________________________________________ pod numerem 
KRS ______________________, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ____________________ 
(słownie:___________________________________________), NIP __________________, REGON ___________________ 

reprezentowaną przez: 

___________________________________ 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
____________________________ z siedzibą w __________________________ ul ________________________________ 
zarejestrowanym ___________________________________ posiadającym numer identyfikacyjny 
NIP____________________________ REGON _________________________________ reprezentowanym przez 
________________________ 1 _____________________________ z siedzibą ________________________ 
zarejestrowaną __________________________________ pod numerem KRS _________________________ 
kapitał zakładowy ____________________________________________ posiadającą numer identyfikacyjny 
NIP ________________________________ REGON _____________________________ reprezentowaną przez 
……………………………….2 

 (1 – właściwe w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, także dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilne,  
2 - właściwe w przypadku wykonawcy będącego spółką prawa handlowego) 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy ,,Stronami” 

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb Maliniak Dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2” 
(dalej „Postępowanie"), została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 
i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Maliniak, gmina Morąg, obręb 
Maliniak dz. nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2 (dalej „Przedmiotu Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje następujący zakres rzeczowy: 

1) wymiana pomp studni głębinowych, 

2) budowa zbiornika wody surowej wraz z układem napowietrzania, 

3) modernizacja budynku z wykonaniem fundamentów pod wszystkie 
urządzenia technologiczne, 

4) układ pomp pośrednich, 

5) układ dwustopniowej filtracji na pojedynczych filtrach ciśnieniowych,  

6) układ aktywacji chemicznej filtrów drugiego stopnia, 

7) pompy płuczne, 

8) sprężarka bezolejowa, 

9) dmuchawa powietrza,  

10) system odwróconej osmozy, 

11) lampa UV do dezynfekcji,  

12) układ awaryjnej dezynfekcji końcowej, 

13) system paczkowania wody pitnej, 

14) budowa zbiornika retencyjnego wód popłucznych z pompą zatapialną, 

15) sieci międzyobiektowe.  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, sposób realizacji oraz 
warunki wykonania Przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty, które będą 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy, wedle 
następującej kolejności:  

1) Umowa, 

2) Wymogi techniczne zawarte w Wykazie Głównych Urządzeń 

3) Dokumentacja projektowa obejmująca - projekt budowlano – wykonawczy 
Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Maliniak, 
gmina Morąg, Dz. Nr 70/1, 70/2, 71/2, 72/2 z roku 2009, projekt budowlany 
Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Maliniak, 



71 | S t r o n a  
 

gmina Morąg, Obręb maliniak dz. Nr 70/1, 70/3, 71/2, 72/2, 72/5, Część 
technologiczna – Aktualizacja z roku 2018 (dalej „Dokumentacja projektowa”), 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej 
„STWiORB”), 

5) SIWZ, 

6) Karta gwarancyjna,  

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

8) Oferta 

9) Wszystkie inne dokumenty dołączone do Umowy, nie wskazane powyżej.  

4. Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i 
uzupełniające w tym znaczeniu, iż przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 
lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania 
zakresu Przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. Ponadto, 
jeżeli wystąpi rozbieżność lub wieloznaczność w wymienionych powyżej dokumentach 
to, w takiej sytuacji, jeżeli nie będzie możliwe znalezienie rozwiązania, to o prawach i 
obowiązkach Stron rozstrzygać będzie opisana powyżej kolejność dokumentów.  

5. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 
odczytywane i interpretowane w kolejności wymienionej w § 1 ust. 3 Umowy i łącznie z 
dokumentami, których dotyczą.  

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:  

1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy- od dnia zawarcia Umowy, 

2) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - 18 miesięcy od daty 
protokolarnego przekazania placu budowy. 

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę  
i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera terminy wykonania poszczególnych części 
robót podlegających odbiorom częściowym wraz z ich wartością.  

3. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży na ręce 
Zamawiającego do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, w formie 
pisemnej. 

4. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Niezgłoszenie 
zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oznacza jego zatwierdzenie.  

5. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo-
finansowy do faktycznego postępu robót. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się 
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odpowiednio. Aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowią zmiany 
Umowy.  

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę rozliczania 
poszczególnych części robót.  

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz jego aktualizacje sporządza się w 2 (dwóch) 
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Harmonogram 
rzeczowo-finansowy wraz z aktualizacjami stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu i ze 
skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z 
ofertą Wykonawcy.  

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości ________________________________________________________ zł brutto 
(słownie __________________________________________________),(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym 
podatek VAT ___________________________%. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym podatki, opłaty skarbowe, celne, ubezpieczenia.  

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem 
Przedmiotu umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do 
wykonania Przedmiotu Umowy, możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 
przez Wykonawcę, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnień, 
koszty robót przygotowawczych, koszty materiałów pomocniczych, koszty zajęcia pasa 
drogowego, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym 
zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego w SIWZ.  

5. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich 
urządzeń oraz materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem 
nieważności.  

 

§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata za wykonanie Przedmiotu umowy dokonywana będzie zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym na podstawie faktycznego stanu 
zaawansowania robót stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole odbioru, po 
uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego 
wykonanych robót, na podstawie faktur częściowych za wykonanie poszczególnych 
części Przedmiotu Umowy oraz na podstawie faktury końcowej.  
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2. Do momentu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy suma faktur częściowych nie 
może przekroczyć 90 (dziewięćdziesięciu) % kwoty Wynagrodzenia.  

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Za wykonane roboty Zamawiający uznaje wszystkie roboty wykonane zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, na podstawie stosownego, zatwierdzonego przez Zamawiającego 
protokołu odbioru robót bez uwag mających wpływ na odbiór. Protokoły odbioru 
częściowego robót nie stanowią pokwitowania, o którym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu 
cywilnego, i stanowią one tylko i wyłącznie dokument rozliczeniowy umożliwiający 
częściowe rozliczanie się z Wykonawcą.  

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o gotowości do 
odbioru częściowego albo końcowego wykonanych robót wraz z:  

1) protokołami odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców w ramach robót, które podlegać mają odbiorowi 
częściowemu,  

2) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane 
przez nich roboty, dostawy i usługi.  

3) kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo z 
oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z 
wymagalnymi płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 
Podwykonawców,  

4) oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w przypadku 
braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru 
częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne.  

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego, iż zgłoszenie gotowości do odbioru jest niekompletne, tj. nie 
zawiera dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do 
wezwania Wykonawcy do uzupełnienia stwierdzonych braków. Zamawiający wyznaczy 
termin odbioru w ciągu 7 dni od dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków 
zgłoszenia gotowości do odbioru.  

7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół 
odbioru częściowego robót potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego;  

1) Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu każdą fakturę częściową w 
terminie 7 (siedmiu) dni od daty protokołu odbioru częściowego wykonanych 
robót bez istotnych zastrzeżeń, stanowiącego podstawę do jej wystawienia;  

2) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty faktury częściowej w terminie do 30 
(trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Rozliczenie końcowe:  
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1) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest sporządzony 
protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony przez 
Wykonawcę i Zamawiającego;  

2) faktura końcowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy;  

3) Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 
7 pkt 2 Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi.  

9. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiający 
może potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu na podstawie Umowy, w 
szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie Zabezpieczenia, koszty 
Wykonania Zastępczego oraz roszczenie o obniżenie Wynagrodzenia, po uprzednim 
wezwaniu i bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu wyznaczonego na zapłatę.  

 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem 
Podwykonawców (dalej: „Podwykonawca”). Wykonawcę obciążać będą obowiązki 
opisane w Umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego. Przez umowę o 
podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.  

2. Wykonawca uprawniony jest wykonywać roboty budowlane wchodzące w skład 
Przedmiotu Umowy za pomocą Podwykonawców zgłoszonych oraz w stosunku do 
których Zamawiający nie wniósł sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego. Strony postanawiają, iż realizacja robót budowlanych wchodzących w skład 
Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców bez uprzedniego zgłoszenia, jak 
również w stosunku, do których Zamawiający wniósł sprzeciw Podwykonawcy stanowi 
nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy 
obowiązku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni 
od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, będzie się 
uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku 
nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki 
przypadek.  
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4. Zamawiający, w terminie, o którym mowa w ust. 3 zgłosi w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, której 
przedmiotem są roboty budowlane: (1) niespełniającej wymagań określonych w § 5 ust. 
22 i 23, Umowy lub (2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 
dni.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W 
przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5 000,00 zł za każdy taki 
przypadek. Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust. 3 zgłosi w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
sytuacji zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionej w ust. 4.  

6. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o 
podwykonawstwo, lub projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 
roboty budowlane wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 2 – 5. Kara 
umowna, o której mowa w ust. 5 (tj. 5 000,00 zł) jest należna Zamawiającemu również 
w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu zmiany umowy o 
podwykonawstwo, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.  

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań 
Podwykonawców na terenie budowy.  

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego Przedmiotu 
umowy, opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez takich 
Podwykonawców.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Wynagrodzenia nie mniejszej jednak niż 50.000 zł.  

10. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 
której mowa w zdaniu następnym. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
kwocie 5 000,00 zł za każdy przypadek.  

11. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 
obowiązków opisanych w ust. 9 – 10. Kara umowna, o której mowa w ust. 10 jest 
należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 
jego zawarcia.  

12. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o 
podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków 
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opisanych w Umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia 
postanowień dot. bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom analogicznych, jak 
opisane w ust. 13 i nast.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 
14. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy,  

albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Niezależnie od postanowień ust. 18, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
Zamawiającemu wszelkich kwot (w pełnej wysokości) zapłaconych przez 
Zamawiającego a nie potrąconych z wynagrodzenia Wykonawcy, zarówno w czasie 
realizacji Umowy jak i po jej zakończeniu na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców tytułem zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i 
dostawy wchodzące zakres Przedmiotu Umowy. Obowiązek zwrotu w pełnej wysokości 
kwot zapłaconych przez Zamawiającego tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane, 
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usługi i dostawy wchodzące zakres Przedmiotu Umowy ma zastosowanie również w 
przypadku odstąpienia od Umowy przez jakąkolwiek ze stron Umowy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić 
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom,  
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 
bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom – do dokonywania terminowej 
zapłaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek nieuzasadnionego braku 
zapłaty takiego wynagrodzenia, a w przypadku nieuzasadnionej nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
wynikającego z danej umowy podwykonawczej za każdy dzień opóźnienia przy czym 
nie mniej niż 2 500,00 zł za każdy taki przypadek. Brak zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom będzie uznawany za nienależyte wykonywanie Umowy.  

22. Ewentualna wpłata zaliczki przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy powyżej kwoty 
200’000 PLN netto dla danego zakresu dostaw i robót musi być zabezpieczona 
gwarancją bankowa zwrotu zaliczki. Wielkość wpłacanej zaliczki nie może być wyższa 
niż 30% wartości umowy. Gwarancja wystawiona przez Podwykonawcę na rzecz 
Wykonawcy powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie a 
jej termin ważności powinien być dłuższy o min. 45 dni od daty umownej dostawy lub 
realizacji robót. 

23. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej;  

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą;  

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których 
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla 
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę;  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SIWZ.;  
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5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót 
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie 
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego;  

6) o obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 7 
ust. 2 Umowy na zasadach obowiązujących Wykonawcę;  

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.  

24. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego,  

3) umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 
chyba że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia, które 
będą wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi już 
wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, opisanie 
celu tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata wynagrodzenia pomniejszonego 
o kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie 
zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu 
tego zabezpieczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, podmiotowi 
uprawnionemu będzie przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a nie o zapłatę wynagrodzenia,  

4) nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie 
Wykonawcy z Zamawiającym.  

 

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 (czternastu) 
dni od dnia zawarcia Umowy;  

2) przekazanie dziennika budowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia 
Umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;  

4) zapłata Wynagrodzenia za należycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach 
określonych w Umowie;  
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5) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;  

6) dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpisów w 
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę (kierownika budowy), 

7) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego. 

2. W trakcie odbiorów Zamawiający zweryfikuje, czy roboty zostały wykonane przez 
Wykonawcę zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacją projektową, STWiORB i 
obowiązującym prawem. Odbiory będą dokonywane na następujących zasadach:  

1) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zgłoszony na co 
najmniej 72 godziny przed planowanym zakryciem robót.  

2) Odbiory częściowe dokonywane będą w celu prowadzenia bieżących częściowych 
rozliczeń i wystawienia przez Wykonawcę faktur, po złożeniu przez Wykonawcę 
pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego wykonanych 
robót. Zamawiający zakończy odbiór częściowy najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę. Dokonanie odbioru częściowego nie ma skutków 
pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

3) Odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym wykonaniu Przedmiotu 
Umowy i złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o gotowości do 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca zgłosi zakończone roboty 
do odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu oraz po spełnieniu 
wszystkich czynności przewidzianych przepisami obowiązującego prawa i 
zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy. Odbioru końcowego robót dokonuje, 
przy udziale Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiającego. Zamawiający 
zakończy odbiór końcowy najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę.  

3. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wymagane do odbioru zgodnie z 
postanowieniami STWiORB. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone 
wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień 
Umowy lub przepisów prawa, w tym w szczególności prawa żądania kar umownych, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wada (lub wady) nadaje się do usunięcia, a nie jest ona istotna – dokonania 
odbioru i zarazem wyznaczenia czasu usunięcia wad albo odpowiedniego 
obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i 
użyteczność Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej 
wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad. Wartość 
odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia wady 
zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W przypadku braku 
porozumienia wartość odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy 
zostanie ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie robót 
budowlanych, uzgodnionego przez strony umowy. 

2) jeżeli wada lub wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia 
Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność 
robót stanowiących Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje 
do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad. 
Wartość odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 
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wystąpienia wady zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W 
przypadku braku porozumienia wartość odpowiedniego obniżenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona przez uprawnionego 
rzeczoznawcę w zakresie robót budowlanych, uzgodnionego przez strony 
umowy. 

3) jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: (i) odstąpienia od Umowy, 
przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy; albo (ii) żądania od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy 
po raz drugi albo zlecenia na koszt Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu 
Umowy.  

4. W dowolnym czasie Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania 
koniecznych do wykonania robót oraz usunięcia wad, co będzie traktowane jako 
działanie zgodne z Umową. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od 
Zamawiającego lub działającego w jego imieniu upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli 
jednak polecenie będzie stanowiło zmianę Umowy, to w takiej sytuacji Strony postąpią 
zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian.  

5. Zamawiający lub działający w jego imieniu upoważniony przedstawiciel będzie 
organizował rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów 
nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie omawianie 
bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy rad budowy 
będzie ustalał Zamawiający lub działający w jego imieniu upoważniony przedstawiciel, 
nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Rady budowy będą prowadzone i 
protokołowane przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu upoważnionego 
przedstawiciela, a kopie protokołu będą dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na 
pisemny wniosek.  

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy, 
należy:  

1) wykonanie i oddanie do użytku Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, 
Dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych, przepisami prawa, w tym ustawą Prawo Budowlane, 
obowiązującymi Polskimi Normami,  

2) realizacja Przedmiotu Umowy z należytą starannością, w sposób spełniający 
wymagania dotyczące stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń 
bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją, w ścisłej współpracy z 
Zamawiającym, stosując się do jego zaleceń i przy zachowaniu ciągłości dostaw 
wody do mieszkańców; Ciągłość dostawy wody mieszkańcom ma charakter 
nadrzędny nad harmonogramem rzeczowo-finansowym i zakresem robót,  

3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz zabezpieczenie go 
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami 
technicznymi;  

4) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;  
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5) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do 
robót;  

6) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 2 
ust. 2 Umowy;  

7) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót zgodnie ze złożoną 
ofertą;  

8) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz 
pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego  
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;  

9) realizacja zgodnych z Umową i przepisami prawa zaleceń Zamawiającego, w tym 
także wpisanych do dziennika budowy;  

10) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas 
wykonywania robót podstawowych;  

11) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 
roboty podstawowe lub tymczasowe;  

12) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych 
materiałów, odpadków oraz śmieci; z udokumentowaniem miejsc składowania 
odpadów lub ich utylizacji;  

13) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiającego, o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie zaniku robót zanikających, na 3 (trzy) 
dni przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknięciem. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko;  

14) informowanie na piśmie Zamawiającego w przypadku odbioru lub odbioru 
wymagającego powołania komisji z udziałem osób trzecich, z wyprzedzeniem 5 
(pięciu) dni.  

15) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót 
zamiennych przed ich realizacją;  

16) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: 
dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły 
technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 
dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia 
kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a” i lit. „b” ustawy 
Prawo Budowlane, a także dostarczenie Zamawiającemu przed terminem 
odbioru: (i) dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych przez 
Wykonawcę wyrobów do stosowania: atest PZH, deklarację zgodności, paszport 
techniczny zbiorników ciśnieniowych; (ii)dokumentację urządzeń dla każdego 
urządzenia: dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim, (iii) 
karty gwarancyjne, (iii) sprawozdanie z rozruchu urządzeń,  
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17) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez 
Zamawiającego, dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami 
eksploatacyjnymi i protokółami pomontażowymi;  

18) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na zasadach opisanych w 
Umowie  

19) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla placu budowy;  

20) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  

21) przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem do pracy na terenie budowy, 

22) zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim 
otoczeniu;  

23) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez 
Zamawiającego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za działalność tego wykonawcy, jego mienie itp.  

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 
swój koszt i ryzyko;  

25) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach 
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy  

26) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru i zlikwidowania zaplecza 
budowy;  

27) przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień 
wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy personelu 
Wykonawcy niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla całego 
obiektu;  

28) opracowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla Stacji 
Uzdatnia Wody, 

29) prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac 
koniecznych do użytkowania Stacji Uzdatniania Wody, zgodnie z obowiązującym 
prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem  

30) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania 
wszystkich urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy, 

31) płacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, 

32) zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania Umowy, 
niezbędnych informacji, które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie 
podejmować decyzje dotyczące Przedmiotu Umowy. W tym zakresie Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do: przedstawienia Zamawiającemu z własnej 
inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek Zamawiającego lub jego upoważnionego 



83 | S t r o n a  
 

przedstawiciela istotnych założeń dla wykonania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności zmiany projektu budowlanego lub innych części Dokumentacji 
projektowej Zmawiającego,  

2. W zakresie, w jakim Zamawiający określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 
wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić 
również poprzez zatrudnienie tych osób przez Podwykonawców.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 
Obowiązku Zatrudnienia i ich oceny  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełnienia Obowiązku Zatrudnienia  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
w stosunku do osób mających wykonywać te czynności oraz w trakcie realizacji 
zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełniania Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 
2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się 

Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

2) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, 
zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku 

zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których 

odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 

poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 
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tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, pod rygorem 

niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych robót wchodzących w 

skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co 

najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje, doświadczenie i wymagane uprawnienia, jak 

wymagane w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy 

pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do 

wykonywania Przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować personel Wykonawcy oraz 

podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym 

prace będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich 

będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i 

zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, 

jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń. 

8. Wykonawca pokryje koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej oraz 
innych mediów na cele prowadzonych robót i zaplecza budowy, koszty organizowania 
terenu budowy i ochrony mienia.  

9. Wykonawca będzie gospodarzem na terenie prowadzonych robót od daty przejęcia 
terenu robót do czasu jego oddania Zamawiającemu, na zasadach przewidzianych 
prawem budowlanym, a w szczególności jest zobowiązany do:  

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót objętych Przedmiotem Umowy;  

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie 
budowy i zaplecza socjalnego budowy;  

3) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami.  

10. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach 
wykonywania robót objętych Przedmiotem Umowy, posiadają:  

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;  

2) aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania 
takich badań;  

3) są przeszkolone w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych;  

4) są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków;  

5) posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile 
przepisy prawa nakładają taki obowiązek.  

11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać mu, na 
wskazane materiały, surowce i urządzenia, dokumenty dopuszczające je do 
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użytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie 
oceny zgodności.  

12. Wykonawca jest zobowiązany, przed każdą dostawą na teren budowy, przedstawić 
Zamawiającemu „Kartę materiałową” urządzeń i materiałów, które zamierza wbudować 
w trakcie realizacji zadania. Materiał lub urządzenie mogą być wbudowane przez 
Wykonawcę po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego w ciągu 7 dni od wystąpienia. 

13. Brak dokumentów wymienionych w ust. 10 lub 11 będzie podstawą do odmowy 
zatwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót i spowoduje wstrzymanie zapłaty 
Wynagrodzenia do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów.  

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować 
teren budowy i zlikwidować własne zaplecze terenu robót. Wykonawca wycofa z terenu 
robót wszystkie środki produkcji oraz osoby, którymi dysponował przy pracy w 
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia końcowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.  

15. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót i 
będzie się stosował do wszelkich poleceń i instrukcji Zamawiającego zgodnych z 
prawem polskim.  

16. Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stanu prawnego 
Wykonawca wykonana swoje zobowiązania wynikające z Umowy zgodnie z przepisami 
prawa, które będą miały zastosowanie w chwili realizacji.  

17. W zakresie wykonywania robót stanowiących Przedmiot Umowy Wykonawcę obciążają 
następujące obowiązki:  

1) Wykonawca (i) zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego z należytą 
starannością i pilnością wykona i wykończy roboty budowlane wchodzące w 
skład Przedmiotu Umowy oraz (ii) usunie wszelkie wady w tych robotach.  

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urządzenia i dokumentację oraz 
zapewni niezbędną mobilizację całego personelu Wykonawcy, w tym w 
szczególności osób wskazanych w Ofercie, jak również zapewni materiały 
zużywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak i 
stałym, wymagane do wykonania robót i ich wykończenia, jak również do 
usuwania wad.  

3) Roboty obejmują wszelkie prace i czynności potrzebne do osiągnięcia rezultatów 
opisanych w Umowie.  

4) Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy Wykonawca zobowiązany jest w 
zakresie robót w szczególności do:  

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczególności jego urządzenia we 
własnym zakresie i na własny koszt stosownie do przyjętej organizacji 
robót oraz właściwego oznaczenie i zabezpieczenia, zapewnienie 
należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzeganie przepisów 
BHP oraz przepisów ochrony środowiska na terenie placu budowy,  

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 
zabezpieczeń p. poż. na terenie budowy,  



86 | S t r o n a  
 

c) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania robót stanowiących Przedmiot Umowy,  

d)  utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, 
zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,  

e) prowadzenia robót z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa w trakcie 
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,  

f) użycia materiałów budowlanych dopuszczonych do używania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujących odpowiednią jakość, o 
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w 
dokumentach opisujących Przedmiot Umowy,  

g) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych 
wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót 
oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt własny prac 
niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia 
awarii,  

h) odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń i innych szkód w 
prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,  

i) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po 
zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.  

5) Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznaczności lub 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących opisanego przedmiotu zamówienia 
Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień.  

6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia 
prac.  

7) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaże mu uprawnienia, 
konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu 
wypełnieniem Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma 
być czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
stanowiących Przedmiot Umowy, to po uprzednim powiadomieniu 
Zamawiającego i za jego zgodą należy wyznaczyć odpowiedniego zastępcę.  

8) Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiającego Wykonawca 
winien umożliwić wykonywanie prac:  

a) personelowi Zamawiającego,  

b) wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego,  

c) przedstawicielom organów publicznych, którzy mogą być zatrudnieni w 
związku z wykonywaniem prac na terenie budowy.  
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18. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt 
urządzenia i materiały zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym 
związane uważa się za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należy 
się żadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy 
musi być poprzedzona przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu zaleceń 
producenta odnośnie ich składowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiającego 
miejsca, na którym urządzenia i materiały będą składowane.  

19. Wszelkie urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do ich 
składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia lub 
zabezpieczonych prowizorycznie. Zamawiający będzie uprawniony w każdej chwili do 
skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje materiały i urządzenia. 
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia 
parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany 
miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia 
lub obniżenia parametrów technicznych.  

 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

§ 8 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w Umowie.  

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z 
wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 
Przedmiotu Umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie.  

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot Umowy 
każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 
przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.  

4. Kierowanie robotami i innymi zadaniami objętymi Przedmiotem Umowy Wykonawca 
powierza Pani/u ............................................, które będzie wykonywał osobiście, tel. 
służbowy: ................................., tel. kom. ...................................., e-mail: .................................. .  

5. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, Zamawiający powierza  

Pani/u ............................................, którą będzie wykonywał osobiście, tel. służbowy: 
................................., tel. kom. ...................................., e-mail: ..................................  

6. Strony oświadczają, że przy realizacji Przedmiotu Umowy będą ze sobą współdziałać, 
mając przede wszystkim na względzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a 
także poszanowanie interesów drugiej Strony. W szczególności Strony uzgadniają, że w 
przypadku, gdy jedna z nich wystąpi do drugiej na piśmie o udzielenie odpowiedzi, 
zajęcie stanowiska lub dokonanie innej czynności wymaganej ze względu na terminową 
i merytorycznie uzasadnioną realizację Przedmiotu umowy, druga Strona odpowiednio: 
odpowie lub zajmie stanowisko , lub dokona odpowiedniej czynności. Strony będą 
dążyły do tego, aby odpowiedź lub zajęcie stanowiska nastąpiły w formie pisemnej, jak 
również do tego, aby odpowiedź, zajęcie stanowiska następowały w terminie nie 
dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych  

§ 9 
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UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem 
Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 9 000 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu 
Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację 
ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony 
ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca 
będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia 
poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 to wówczas 
Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest 
uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z 
Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z 
Zabezpieczenia. 

 

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, na okres 
60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która dotyczy całego 
Przedmiotu Umowy, w tym wykonanych robót budowlanych, obiektów, maszyn, 
urządzeń i wyposażenia oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, 
w tym powykonawczej , a także pozostałych świadczeń wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące 
Przedmiot Umowy zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi i 
dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz 
aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie polskimi 
normami.  

3. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia 
wad oraz ich usuwania korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.  

4. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy jest równy okresowi gwarancji jakości 
zaoferowanemu przez Wykonawcę i wynosi: 60 miesięcy licząc od dnia odbioru 
końcowego Przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca wystawi Kartę gwarancyjną (załącznik nr 3 do Umowy), której 
postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień Umowy, chyba, że są korzystniejsze 
dla Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu podpisanej Karty gwarancyjnej jest 
warunkiem dokonania odbioru końcowego.  

6. W przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 3 (trzech) dni od 
dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez strony Umowy 
terminie uwzględniającym możliwości technologiczne i zasady sztuki budowlanej , 
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chyba że wystąpienie określonej wady wymaga podjęcia natychmiastowego działania i 
usunąć je na własny koszt oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.  

7. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. 

9. W przypadku nieprzystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 6, do usunięcia wad, 
bądź nie usunięcia wad w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić ich 
usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów 
wykonawstwa zastępczego z Zabezpieczenia.  

10. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości według własnego uznania.  

11. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, 
jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  

12. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, materiałów i 
robót, z których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą Umowę, przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 
automatycznemu przedłużeniu bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym 
zakresie dodatkowego oświadczenia i obowiązuje przez okres równy okresowi 
gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawcę.  

 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w formie ______________w kwocie 
stanowiącej równowartość 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia, co stanowi kwotę 
__________________ słownie:___________________________________ 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady  

3. Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty Zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 
(trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy  

4. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty 
Zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
pozostanie w dyspozycji Zamawiającego przez okres obowiązywania rękojmi. Zwrot 
30% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 15 dni po upływie terminu okresu 
obowiązywania rękojmi.  

5. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie, czy wynikają z 
Umowy czy przepisów prawa oraz roszczenia z rękojmi za wady.  

 

§ 12 
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KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 2 umowy:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust.1 pkt 2 – w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10% Wynagrodzenia.  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót lub w 
okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,3 % 
Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu 
uzgodnionego na usunięcie wad,  

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy dzień 
przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana w przypadku 
zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2.  

d) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku 
Zatrudnienia - w wysokości 1500,00 zł,  

e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 10% Wynagrodzenia;  

f) za każdy przypadek wykonywania robót budowlanych wchodzących w 
skład Przedmiot Umowy za pomocą niezgłoszonych Podwykonawców – w 
wysokości 5 000,00 zł,  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z 
winy Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia. Kara umowna, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2 nie będzie jednakże należna w przypadku odstąpienia przez 
Wykonawcę na podstawie art. 6494 § 1 Kodeksu cywilnego.  

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie mają zastosowania w 
przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.  

4. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:  

1) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający z 
przyczyn leżących po jego stronie nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy w 
okresie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od ustalonego terminu zapłaty, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto) 
- dniowego terminu do zapłaty zaległości.  
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2) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całym okresie jej 
obowiązywania, jeżeli:  

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu 
uniemożliwiającym wykonanie umowy,  

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy.  

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji 
Przedmiotu Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od zawarcia Umowy, 
bądź nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego;  

d) Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację 
robót i przerwa trwała dłużej niż 7 (siedem) dni;  

e) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń 
Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub w rażący sposób 
zaniedbuje zobowiązania umowne,  

f) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzące w Przedmiot Umowy 
za pomocą Podwykonawców, którzy nie zostali Zamawiającemu zgłoszeni .  

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającej polisy OC, pomimo 
uprzedniego wezwania do tego przedłużenia.  

5. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w 
Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z 
chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Oświadczenie o 
odstąpieniu powinno być złożone najpóźniej w terminie 30 dni od dnia, w którym 
zaistniała podstawa uprawniająca do odstąpienia.  

7. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy zarówno na podstawie przepisów 
ustawy, jak również postanowień umownych będzie się odnosiło do świadczeń jeszcze 
niezrealizowanych (tzw. odstąpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiają, 
iż wzajemne rozliczenia będą dokonywane na podstawie cen wynikających z Umowy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie;  
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3)  Wykonawca sporządzi wykaz tych dokumentów, materiałów, konstrukcji lub 
urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych 
robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn od 
niego niezależnych;  

4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty 
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w 
terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robót dostarczone przez niego 
urządzenia zaplecza;  

5)  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do 
zapłaty Wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy.  

 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na 
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie 
zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:  

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:  

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków 
wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ 
na wykonanie robót;  

b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej 
skutków i następstw,  

c) o czas wystąpienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, między innymi temperatury powietrza poniżej -5 st C lub 
porywów wiatru o prędkości równej lub większej 10 m/s ograniczających 
wykonywanie robót budowlanych, potwierdzonych przez stację Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powyższe okoliczności muszą być 
potwierdzone odpowiednimi wpisami do dziennika budowy przez 
przedstawicieli stron umowy.  

d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
regulujących zasady wykonywania robót,  

e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne 
usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z 
zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca i 
nie ponosi za nie odpowiedzialności,  

f) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących Przedmiot Umowy była 
niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw 
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tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji 
robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego),  

g) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących przedmiot Umowy była 
niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z 
działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie 
ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań 
wynikających z Umowy,  

h) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych 
organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie 
realizacji Umowy,  

i) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 
sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności 
uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 
administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu Umowy,  

j) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich 
zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia 
(w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków),  

k) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych 
prac dodatkowych i zamiennych na realizację robót stanowiących 
przedmiot Umowy,  

l) o czas niezbędny do dostosowania robót stanowiących przedmiot Umowy 
do celów, dla których Umowa została zawarta,  

m) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie 
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, 
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków 
geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.,  

n) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji Umowy,  

o) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, 
w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 
wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, 
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
Umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

p) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych 
wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia,  
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2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w 
tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania 
części robót stanowiących Przedmiot Umowy:  

a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, 
skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących 
Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu 
Wynagrodzenia,  

b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót stanowiących 
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane 
w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ze względu na 
rezygnację Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy 
lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany 
obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy,  

c) w przypadku możliwości zrealizowania robót stanowiących Przedmiot 
Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w opisie 
przedmiotu zamówienia Zamawiającego, ze względu na spodziewane 
korzyści polegające na przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu 
wykonania lub eksploatacji robót stanowiących Przedmiot Umowy, 
zwiększeniu jego użyteczności, jakości, przyczynieniu się do zwiększenia 
bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska;  

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie 
ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od 
towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę,  

b) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez 
Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy – o kwotę 
wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego 
wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, harmonogramu rzeczowo-
finansowego, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na 
podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD,  

c) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 
§ 1 Umowy, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem 
uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, z 
zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości rzeczywiście wykonanych robót ustalone na podstawie cen 
wynikających z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich 
cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU o, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy.  

d) polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany 
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym 
punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny 
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wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, 
na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD.  

3. Strony dopuszczają również możliwość:  

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot 
Umowy, co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał 
osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub 
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z 
Umowy;  

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie 
jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia 
określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać 
wszystkie warunki określone dla tej funkcji w SIWZ, na dzień złożenia wniosku o 
zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności 
proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje 
personelu wymienione w SIWZ. 

4. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych 
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót 
stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności.  

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie 
stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może 
stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania.  

6. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Niezależnie od postanowień ust. 2 – ust. 3, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo 
przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 
(iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian 
wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie 
rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.  

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na adresy 
podane w komparycji Umowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie o 
każdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku 
korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie 
doręczoną.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks 
Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1025, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z 
późniejszymi zmianami)  
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3. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 
drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni o 
powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie 
właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron Umowy.  

5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z załącznikami zawierającymi opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna, 

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy, 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:   

 
 
 


