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- I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 2 

47-330 Zdzieszowice 

 

- II. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 wraz z późn. zm.) – jako zamówienie sektorowe, z uwagi na 

fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie przepisów wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu zgodnie z art. 70
1
 i nast. Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145 wraz z późn. zm.). 

W niektórych elementach postępowania (np. przy ustaleniu przesłanek do wykluczenia Wykonawcy) 

Zamawiający posiłkuje się zapisami Ustawy Pzp. 

- III. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 

w Krępnej.”  

2. Zadanie obejmuje swoim zakresem dostawę urządzeń, instalację oraz demontaż urządzeń 

zastępowanych nowymi, a także wykonanie wszelkich innych czynności w tym prac adaptacyjno-

montażowych związanych z modernizacją urządzeń dla Stacji Uzdatniania Wody w Krępnej oraz 

pozyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, opinii itp. koniecznych dla umożliwienia 

Zamawiającemu korzystania ze zmodernizowanej linii technologicznej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu zadania zawiera Program funkcjonalno-użytkowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ). 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności :  

1) Dostarczenie dokumentacji wykonawczo-warsztatowej (m.in. w zakresie schematu 

technologicznego, projektu AKPiA, projektu elektrycznego, dokumentacji montażu/demontażu 

urządzeń) oraz przeprowadzenia uruchomienia i rozruchu SUW. 

2) Dostawę urządzeń, ich instalację i wykonanie wszelkich prac adaptacyjno-montażowych w zakresie 

podanym SIWZ i zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

3) Wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych 

koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. 

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną, opisami zabezpieczeń 

fizycznych sprzętu, testami specjalistycznymi i rozruchem, badaniami terminami przeglądów oraz 

uzyskaniem niezbędnych dokumentów, pozwoleń, zezwoleń, etc. dla niezakłóconej eksploatacji 

SUW m.in. koniecznych dla umożliwienia korzystania z wody po modernizacji. 

5) Dokonanie wymaganych prawem zgłoszeń realizacji robót w niezbędnym zakresie zgodnie z art. 29 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późn. zm.). 

5. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy nie mniej niż 36 miesięcznej gwarancję jakości. 

6. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji umowy aby uzyskać 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

7. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe 

procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - 

Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie 

wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane 

przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. 
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Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy 

wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, 

technologii itp. 

8. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek 

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz 

funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. 

9. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych, a odniesieniu takiemu dodaje się wyrazy „lub 

równoważny”. 

10. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis  przedmiotu zamówienia  zostaje opisany przy 

pomocy określonych norm, europejskich  ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych oraz poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, 

Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy 

jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający przez 

podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz 

jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, 

estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 

 

- IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

- V. Zamówienia częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

- VI. Zamówienia uzupełniające. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia.  

 

- VII. Umowa ramowa. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

- VIII. Oferta wariantowa. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

- IX. Aukcja elektroniczna. 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

- X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

Spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

u.p.z.p): 
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a) Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 u.p.z.p. (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której 

mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d); 

b) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 1 zadanie polegające na modernizacji, 

przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody wraz z dostawą urządzeń o wartości co 

najmniej 300 000,00 PLN netto, które to obiekty były zlokalizowane na Stacji Uzdatniania 

Wody. 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

następującymi osobami:  

 

1) Projektant branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 

– posiadający:  

 uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie w specjalności instalacji elektrycznych 

i elektroenergetycznych, bez ograniczeń łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa 

właściwej izby samorządu zawodowego z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym 

w projektowaniu  

2)  Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadający: 

 uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, bez ograniczeń łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej 

izby samorządu zawodowego z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym 

w projektowaniu  

3) Kierownik Robót Sanitarnych – posiadający: 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych na przynajmniej 

jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania kontrakcie polegającym na wykonaniu robót w zakresie modernizacji lub 

rozbudowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody; 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów* łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu 

zawodowego  i z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu 

robotami; 

 

4) Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA – posiadający: 

 doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy na 

przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania kontrakcie polegającym na wykonaniu robót w zakresie 

modernizacji lub rozbudowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody; 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały  wydane  na  podstawie  

wcześniej  obowiązujących  przepisów* łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa 
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właściwej izby samorządu zawodowego i z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w kierowaniu robotami. 

 

5) Technolog – posiadający: 

posiadający doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed 

dniem wszczęcia niniejszego postępowania funkcji technologa uzdatniania wody lub kierownika 

rozruchu technologicznego  

 

* - Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte przez daną osobę w innych 

państwach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane oraz 

z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

d) Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 

w wysokości co najmniej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł lub posiada zdolność kredytową na 

kwotę w wysokości co najmniej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zł  

- XI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 

USTAWY. 

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt X, 

stawianych wykonawcom przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 1 – Formularzu oferty. 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie podpisuje 

ustanowiony pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). 

2) Wykaz zadań wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz przedłożeniem, na wezwanie dowodów dotyczących 

najważniejszych zadań określających, czy zadania te zostały wykonane w sposób należyty 

i prawidłowo ukończone (na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 

Uwaga, dowodami, o których mowa powyżej mogą być: 

a) poświadczenie,  

b) lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W przypadku gdy Zamawiającym, na rzecz którego zadania, wskazane w wykazie, o którym mowa 

powyżej zostały wykonane jest Spółka WiK Zdzieszowice (Zamawiający), Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 
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(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców mogą oni wykazać spełnianie 

ww. warunku udziału w postępowaniu łącznie). 

 

4) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców mogą oni wykazać spełnianie 

ww. warunku udziału w postępowaniu łącznie). 

 

5) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawiona nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. 

 

(W przypadku oferty składanej wspólnie mogą oni wykazać spełnianie ww. warunku udziału 

w postępowaniu łącznie). 

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków.  

1) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

2) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych  podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 

dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby pisemne zobowiązanie innego podmiotu, o którym 

mowa w ppkt 1 powyżej, zawierało w szczególności ww. informacje. 

3) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt X.1 ppkt 3 SIWZ – Zamawiający, żąda złożenia 

dokumentu wskazanego w pkt XI.1 ppkt 5 SIWZ 

 

Uwaga! 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 2 powyżej, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ten 

sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym 

dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

publikacją ogłoszenia o zamówieniu. 

 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane i objęte dostawą maszyny, urządzenia i wyposażenie spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego – Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Zestawienia 

maszyn, urządzeń i wyposażenia jakie Wykonawca zamierza zastosować do realizacji zamówienia, 
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sporządzony według wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ), w którym Wykonawca zawrze niezbędne 

informacje potwierdzające, że zaoferowane maszyny, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania 

określone w SIWZ, w tym w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z kartami katalogowymi 

wskazanych oferowanych urządzeń, maszyn i wyposażenia. Przy ocenie spełniania przez zaoferowane 

maszyny, urządzenia i wyposażenie warunków określonych w SIWZ, Zamawiający może posługiwać się 

opinią biegłych. 

 

5. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24, ust. 1 u.p.z.p., oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w oświadczeniu zawartym w załączniku nr 1). 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie podpisuje 

każdy z Wykonawców). 

 

Wraz z przedłożeniem, na wezwanie poniższych dokumentów: 

 

a) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

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

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej 

wymieniony dokument odrębnie). 

 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

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

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej 

wymieniony dokument odrębnie). 

 

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 

ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej 

wymieniony dokument odrębnie). 

 

d) Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa 

wyżej wymieniony dokument odrębnie). 

 

6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 

takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
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7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XI.4: 

 

1)  ppkt 2-4 i ppkt 6 - 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 uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) ppkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 

 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt XI.6 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt XI.6 

ppkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt XI.6, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt XI.7 stosuje się odpowiednio. 

 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 

lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 

 

- XII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego. 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

- XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wymagania podstawowe. 

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż 

jednej oferty lub ofert alternatywnych powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

Wykonawcę. 

2) Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ. 

3) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wypełnionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

4) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
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6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do 

oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 

stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

7) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty zgodne z formą określoną w niniejszej SIWZ. 

 

2. Forma oferty. 

 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, napisana na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwała i czytelną techniką i podpisana przez osobę/y 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Format nie większy niż A4, a arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

2) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych 

ręcznie dokumentów, przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ wzorów. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

4) wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 

osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku 

pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone 

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

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem) 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9) Wskazane jest, aby Wykonawca złożył w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości stron 

wchodzących w skład oferty. 

3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.  

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować 

zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegają się o zamówienie.  
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Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej przez notariusza. 

4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Dokumenty, które Wykonawca zastrzega tajemnicą przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą 
NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zamawiający zaleca, aby takie 
dokumenty zostały zamieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). 

 

- XIV. Wymagania dotyczące wadium  

 

1. Wysokość wadium 

 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7.000,00 PLN 

(słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN). 

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

 

2. Forma wadium 

 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299, 

z późn. zm.). 

 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki 

musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) 

oraz wskazanie ich siedziby, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

- odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt XI.11 SIWZ, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt XI SIWZ, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

 

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego WiK 
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w Zdzieszowicach  Sp. z o.o.:  

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice 

43 8883 1015 2003 3000 2395 0001  

 

b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie 

kserokopię dokumentu poświadczoną ”za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym 

w tym przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

w Zdzieszowicach.  

 

c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączyć 

dowód dokonania przelewu. 

 

d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na 

rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert. 

 

4. Termin wniesienia wadium 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem 

terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej 

formie spośród możliwych wymienionych w XIV pkt 2. 

 

5. Zwrot wadium 

 

a) 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 6.  

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

d) 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. 

6. Utrata wadium 

 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w pkt XI.11, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 

2) Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana w następujących przypadkach: 

- Wykonawca odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

- zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
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- XV. Wymaganie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Wybrany w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

  

2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299, 

z późn. zm.). 

 

2)  W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania w formie gwarancji 

lub poręczenia, dokument taki musi zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do 

wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może 

zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania 

gwarancji będzie nie krótszy, niż okres od dnia zawarcia Kontraktu do dnia upływu okresu Gwarancji 

i Rękojmi zastrzeżonego w Kontrakcie. 

 

Gwarancja musi również zawierać klauzule o: 

a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy, 

lub w jakichkolwiek dokumentów stanowiących SIWZ jakie mogą zostać sporządzone między 

Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób 

z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.  

b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji 

oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.  

c) zapewnienia możliwości skorzystania z zabezpieczenia do wysokości 100% sumy gwarancyjnej 

w przypadkach opisanych w Umowie  

d) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

  Ponadto gwarancja powinna zawierać następujące elementy: 

 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) 

oraz wskazanie ich siedziby, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca zamówienia nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie określone treścią umowy. 
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3. Miejsce i sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący 

rachunek Zamawiającego WiK w Zdzieszowicach  Sp. z o.o.:  

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice 

43 8883 1015 2003 3000 2395 0001  

 

2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

4) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężnej 

Wykonawca winien złożyć odpowiedni dokument w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu 

podpisania umowy. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach.  

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

 

4. Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed zawarciem 

umowy. 

 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego, zaś pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później 

niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

 

- XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

         1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, 

pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach). 

Koperty (paczki) należy opisać następująco: 

 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 

 

Oferta na Wykonanie zadania pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krępnej 

 

Nie otwierać przed dniem: 15.05.2020 r., godz. 15:00 

 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

   3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 
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- XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert. 

 

- XVIII. Termin związania ofertą. 

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

- XIX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta 

tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian) z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” będą 

otwierane w pierwszej kolejności. 

 

- XX. Tryb otwarcia ofert. 

 

1. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert. 

2. Na pisemny wniosek Zamawiający poda informacje z otwarcia ofert zawierające: 

a) Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
b) Ilość złożonych ofert. 
c) Nazwę i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 

d) Informacje zawarte w formularzu oferty dotyczące ceny oraz okresu gwarancji. 

- XXI. Zwrot oferty złożonej po terminie. 

 

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 

 

- XXII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN i jest ceną ryczałtową. Cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym zysk. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie pozycji i ilości zawartych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER). Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać wszystkie elementy 

cenotwórcze oraz podatek VAT. 

4. Ceny jednostkowe zawarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowić będą ceny niezmienne, 

obowiązujące przez cały okres obowiązywania umowy, i zawierające wszelkie niezbędne koszty 

wykonania robót i pozostałych czynności objętych daną pozycją.  

5. Opis sposobu przygotowania wyceny. 

a) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z Programem Funkcjonalno - 

Użytkowym. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji terenowej na SUW Krępna.  

b) Obliczenie ryczałtowej ceny ofertowej Wykonawca powinien wykonać na podstawie Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego oraz zapisów niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu, że: 
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- cena ofertowa powinna zawierać koszty wykonania dokumentacji wykonawczo – warsztatowej, 

dostawy urządzeń, instalacji urządzeń, pozostałych robót adaptacyjno-montażowych lub 

remontowych określone w Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz wszystkie koszty pozostałe, 

związane z realizacją inwestycji wynikające z Programu Funkcjonalno - Użytkowego, będące 

w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie z załączonym wzorem Umowy na 

wykonanie ww. inwestycji;  

- Tabela Elementów Rozliczeniowych ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Wykonawca 

nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za jakiekolwiek czynności niezbędne do wykonania i nie 

ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, a będące do przewidzenia na etapie składania oferty; 

- koszty pozostałe, związane z realizacją zadania, powinny obejmować zakres wszelkich prac 

i opłat niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności koszty transportu, 

przechowywania, montażu urządzeń, rozruchu instalacji, testów specjalistycznych, badań, 

ekspertyz, pozyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, etc pozwalających na 

przystąpienie do realizacji (w tym koszty czynności projektowych) i realizację zadania oraz jego 

niezakłócone użytkowanie oraz wszelkie inne koszty konieczne, a nie wymienione wprost w 

treści niniejszego postanowienia. Powyższe koszty Wykonawca jest zobowiązany oszacować 

indywidualnie i powinny być objęte ceną ofertową; 

 

c) Obliczona w powyższy sposób cena jest ceną ryczałtową. Cena ta nie będzie waloryzowana. 

d) W przypadku braku w Tabeli Elementów Rozliczeniowych pozycji dotyczących jakichkolwiek 

prac, których konieczność wykonania wynika z Programu Funkcjonalno - Użytkowego, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zachowania warunków BHP oraz technologii ich 

prowadzenia czy rozruchu, przyjmuje się, że koszt wykonania tych prac został uwzględniony 

w innych pozycjach i w ramach tych pozycji dokonana będzie zapłata. 

e) W przypadku uzasadnionej rezygnacji Zamawiającego z realizacji poszczególnych pozycji cena 

ryczałtowa zostanie obniżona o wartość wskazaną za daną pozycję w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych. 

 

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018, poz. 2177, 
z póżn.zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

- XXIII. Kryteria oceny ofert. 

 

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

1) Cena zamówienia (brutto) - waga 80 % 

 

Oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:  

Pc = (Cn : Cb) x  100 x 80% 
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gdzie: 

Pc   - otrzymane punkty 

Cn – cena najniższa ze złożonych ofert 

Cb – cena badanej oferty 

 

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2) oferowany okres gwarancji jakości (podany w miesiącach)  

zakres kryterium: 

36 miesięcy – 5 pkt 

48 miesięcy – 10 pkt 

60 miesięcy – 15 pkt 

72 miesiące – 20 pkt 

 

Uwaga! 

Zgodnie z zapisem w pkt III.5 SIWZ okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 

 

2. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów 

na podstawie ww. kryteriów. 

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. 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 wybiera ofertę 

z niższą ceną. 

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wyjaśnień na piśmie 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XXIV. Tryb oceny ofert. 

 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

 

1) 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 treści następnego punktu, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) 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. 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a91u3%28a%29:nr=2&full=1
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2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z prowadzonego postępowania. 

 

- XXV. Wykluczenie Wykonawcy. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z przedmiotowego postępowania. 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. oraz: 

a) z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił 

od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 

zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

b) którzy wykonują lub wykonali na rzecz Zamawiającego zamówienie nienależycie, w szczególności 

nie dochowali terminów etc.; 

c) którzy są winni poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami 

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego 

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 

za odrzuconą. 

 

- XXVI. Odrzucenie oferty. 

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. 

2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty. 

 

- XXVII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady 

i kryteria określone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 

powyżej w ust.3 lit. a) również na stronie internetowej. 

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 
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- XXVIII. Unieważnienie postępowania.  

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;  

b) 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;  

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

e) środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 

nie zostaną mu przyznane. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku 

unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) 

- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania po 

upływie terminu składania ofert).  

 

 

- XXIX. Informacje ogólne dotyczące czynności, jakie winny zostać wypełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

 

1. Zamawiający, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie o wynikach 

postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Treść 

przyszłej umowy Zamawiający określił we „wzorze umowy”, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej 

SIWZ.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 

niniejszego postępowania, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SIWZ.  

5. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego 

Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie 

z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z 2000 r.) lub 

wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu stosowną 

umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego, 

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy 

z Zamawiającym, 

- określenie czasu trwania konsorcjum uwzgledniającego okres nie krótszy niż realizacji  

przedmiotowego zamówienia oraz rękojmię, 

- ustanowienie zasad solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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- zapis wykluczający możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody 

pozostałych uczestników. 

7. W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z udziału podwykonawców 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo na zasadach określonych we wzorze umowy. 

 

- XXX. Środki ochrony prawnej 

Z uwagi na fakt, iż postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 

Wykonawcy a także innemu podmiotowi nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

szóstym powołanej ustawy. Zastosowanie ma Regulamin udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach.  

- XXXI. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ 

 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ 

 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

b) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych 

pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający opublikuje na stronie internetowej. 

 

2. Zmiany w treści SIWZ 

 

a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie 

internetowej, na której został opublikowany SIWZ. 

b) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, 

wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 

sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian. 

c) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

- XXXII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

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

3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 7
30

-15
30

. 

4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego na podany 

w SIWZ adres (w tym poczty elektronicznej): 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, adres poczty elektronicznej: 

bok@wik.zdzieszowice.pl. 
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- XXXIII. Podwykonawstwo. 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom lub oświadczenie o nie zatrudnieniu podwykonawców na Formularzu Oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

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

powoływał się, 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 wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Inne ważne informacje związane z korzystaniem z podwykonawców zostały zawarte we wzorze umowy 

(załącznik nr 6 do SIWZ).  

- XXXIV. Wykaz załączników dołączonych do niniejszej SIWZ. 

 

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:  

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 

2. załącznik nr 2 – Tabela Elementów Rozliczeniowych;  

3. załącznik nr 3 – Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia 

4. załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych zadań; 

5. załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

6. załącznik nr 6 – Wzór umowy; 

7. Załącznik nr 7 – Wzór Karty gwarancyjnej; 

8. Załącznik nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy; 

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie art. 13 lub 14 RODO. 

 

 


