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DPSJ.KG.252.16.2018    

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Zamawiający: 

1. Nazwa i adres: 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 

Jarogniewice, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, 

2. Pozostałe dane: 

Telefon: 061 28 27 027, 061 28 27 011,  

Fax: 61 28 26 110, 

Strona internetowa: www.dps.jarogniewice.pl 

Adres poczty elektronicznej: pomoc@dps.jarogniewice.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz.1579) zwanej dalej „ustawą” wraz z aktami 

wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Wartość postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy. Do 

przeprowadzenia niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót 

budowlanych. 

3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana tzw. 

„procedura odwrócona”, w której najpierw dokonana zostanie ocena ofert, a następnie 

zbadane zostanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu (zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy). 

4. Pozostałe przepisy prawa: 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz.414 z  późniejszymi 

 zmianami). 

 W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych obowiązują 

 przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 

 93 z późniejszymi zmianami). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na 

przebudowie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną  

i deszczową.  

2. W zakres prac wchodzi między innymi: 

1) Rozebranie utwardzenia ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej. 

2) Wykonanie wykopów pod rurociągi. 

3) Ułożenie rur PVC w wykopie. 

4) Posadowienie nowych studzienek. 

5) Wykonanie przyłącza do nowopowstającej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 

Jarogniewice. 

6) Wymiana separatora tłuszczu. 

7) Posadowienie piaskownika. 

8) Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. 

9) Ułożenie rozebranego utwardzenia dróg komunikacyjnych. 

10) Wykonanie inwentaryzacji pobudowanych sieci. 

11) Sporządzenie dokumentacji BIOZ 
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12) Wykonanie pozostałych prac wynikających z załączonego przedmiaru robót. 

3. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami, za co 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

4. Opis przedmiotu i sposób realizacji zamówienia: 

1) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

określonymi dla Wykonawców robót w oparciu o dokumenty: 

a) Projekt budowlany (opis techniczny i rysunki) – załącznik nr 8, 9 i 10 do 

SIWZ. 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

załącznik nr 12 do SIWZ. 

c) Przedmiar robót – załącznik nr 11 do SIWZ. 

d) Umowa z Wykonawcą robót – załącznik nr 7 do SIWZ. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i zapewnienie na własny koszt dozoru pozostawionego mienia 

na terenie Zamawiającego, jeśli taki dozór będzie wymagany. 

b) Zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy na własny koszt 

oraz zapewnienie na terenie prowadzonych robót ładu, porządku i niezbędnych 

bezpiecznych przejść i dróg komunikacyjnych dla mieszkańców  

i pracowników Domu. 

c) Zabezpieczenia terenu prowadzenia robót, a w szczególności wykopów przed 

dostępem mieszkańców i pracowników Domu. 

d) Prowadzenie przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w trakcie jej 

użytkowania w taki sposób żeby jak najmniej zakłócić właściwe 

funkcjonowanie Domu. 

e) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy 

wraz z oświadczeniem, że ukończone roboty są całkowicie zgodne  

z przedmiotem umowy. 

f) Z chwilą podjęcia robót na terenie robót do chwili oddania przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, a spowodowane lub będące 

następstwem prac wykonywanych przez sprzęt i pracowników Wykonawcy. 

g) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonym w ustawie prawo budowlane oraz innych 

przepisach prawa. 

h) Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatę 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 

i) Zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego bądź 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt 

odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

j) Informowanie niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
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k) Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót obiekt stanowił 

funkcjonalną całość, w związku z czym, należy założyć wykonanie wszystkich 

prac, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji robót. 

l) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 

technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

m) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP i ppoż. oraz ponoszenie 

odpowiedzialności w trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi możliwymi 

kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli państwowej. 

n) Zapewnienie na własny koszt transportu i utylizacji odpadów budowlanych 

m.in. gruzu, elementów przeznaczonych do utylizacji itp. powstałych podczas 

realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

o) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 

dokonania na własny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni 

lub instalacji oraz drzewostanu. 

p) Zorganizowanie zabezpieczenia prowadzenia robót oraz robót wykonanych  

w przypadku złych warunków atmosferycznych, między innymi w trakcie 

opadów deszczu. 

3) Zastosowanie materiałów równoważnych: 

a) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne 

materiały wymienione (opisane) przy pomocy znaków producentów lub marki 

albo patentu, dla określenia minimalnych parametrów technicznych, 

jakościowych i użytkowych materiałów w Projekcie budowlanym, 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, 

przedmiarach robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi.  

b) Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze lub 

korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden 

sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

c) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest 

zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich 

materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, oraz załączenia stosownych 

dokumentów, na podstawie których Zamawiający będzie mógł stwierdzić, iż 

zaoferowane materiały nie są gorsze od materiałów, które one zastępują.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” 

spoczywa na Wykonawcy.  

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 

1) Wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy. 

2) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami związanymi z przedmiotem 

zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia budowlane oraz sporządzenie planu BIOZ 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

7. Zamawiający zastrzega co najmniej 3 – letni okres gwarancji i rękojmi na wykonane 

prace. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania 

przedstawienia przez wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów 

o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
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zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

9. Kody i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień CPV: 

1) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

                       komunikacyjnych i linii energetycznych 

2) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                     odprowadzania ścieków 

3) 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

 

Zaleca się dokonanie przez Wykonawców własnych oględzin przedmiotu zamówienia na 

miejscu przed przygotowaniem oferty przetargowej. 

 

IV. Podwykonawcy: 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców.  

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 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  

4. 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 do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,  

o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Przepisy pkt 5 i 6 stosuje się wobec każdego podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9. Umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego zawarta między Wykonawcą, a podwykonawcą, między 

podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

Umowa taka powinna zawierać szczegółowy opis roboty budowlanej wykonywanej 

przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, wartość umowy (przy czym wartość 

umowy o podwykonawstwo nie może być wyższa niż wartość niniejszej umowy), 

termin wykonania prac, termin płatności. 
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, 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. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

b) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt.11. 

13. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane 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. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w pkt.12. 

16. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18. W przypadku, o którym mowa w pkt.17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

19. Przepisy pkt.10-18 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

20. Zamawiający dokonuje 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. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w pkt. 20. Wykonawca zgłasza uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 23, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

27. W sytuacji, kiedy Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców płatność nastąpi w   następujących etapach: 

a) po odbiorze prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy za część prac, którą 

zrealizował Wykonawca, 

b) pozostała płatność (część za prace wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacona w momencie przedstawienia 

przez Wykonawcę pisemnych dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (dowodem takim będzie oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy lub dowód uznania rachunku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy). 

 

V. Termin wykonania zamówienia:   

1. Termin realizacji zamówienia - do 12.12.2018 r. 
2. Za zakończenie realizacji zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru końcowego robót.  

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 

94 ust. 2 Ustawy PZP. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt. 1 Ustawy PZP  

2) wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem remont 

lub budowę lub rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej - o wartości 

minimum 10.000,00 zł brutto oraz że roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2. Poleganie na potencjale innych podmiotów 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędne zasoby na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

3) 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.  

3. Wspólne ubieganie się o zamówienie 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3) Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie została wybrana, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców w przypadku jej braku przy 

ofercie.  

4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu. 

5) Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału  

w postępowaniu, które są określone w pkt VI. 1. 

4. Fakultatywne podstawy wykluczenia  

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 

Ustawy PZP tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948, 2260, 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. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261 oraz z 2017 r. poz. 791, 

z późniejszymi zmianami). 
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5. Środki naprawcze (self-cleaning) 

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

oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, 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. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt 1). 

3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, 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. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu: 

1. Wykonawca załącza do oferty następujące oświadczenia 

a. O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ. 

b. O braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do SIWZ. 

Oświadczenia muszą posiadać swoją ważność na dzień składania oferty. Informacje 

zawarte w oświadczeniach są wstępnym potwierdzeniem, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  

w pkt 1. 

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 
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2. Dokumenty składane przez Wykonawcę 

1) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, terminie nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

a) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt VI. 1. 2). 

b) Brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt VI. 4.  

2) 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, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

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

PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt VII. 2. następujących 

dokumentów 

1) wykazu 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, 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 bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 

potwierdzające wykonanie tych robót – załącznik nr 4 do SIWZ; 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt VII. 2. następujących 

dokumentów 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Ustawy PZP; 

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zał. nr 6 do 

SIWZ; 

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zał. nr 6 do 

SIWZ; 

4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zał. nr 5 do SIWZ. 

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a) pkt VII. 4. 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

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

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

2) 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 1), 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 

Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 

europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do 

urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez 

właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 

uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych  

w pkt VII. 3. oraz VII. 4. 

6. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców 

1) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VII. 4. 1) - 6) 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych  

w pkt VII. 4. 1) – 6), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

Ustawy. 

7. Forma oświadczeń i dokumentów  

1) Oświadczenia, o których mowa w pkt. powyżej, dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są  

w oryginale. 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. powyżej, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w pkt. powyżej, innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

UWAGA:  

Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 

VII. 3., VII. 4., które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt VII. 2.  

 

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywanie 

oświadczeń lub dokumentów: 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

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

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

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  

z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.  

2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

3. Wszelkie oświadczenia, dokumenty i informacje przekazywane pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną muszą dla swej 

ważności być jednocześnie potwierdzone w formie pisemnej. 
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4. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

5. Numer faksu Zamawiającego:  61 28 26 110 

6. Adres elektroniczny Zamawiającego: pomoc@dps.jarogniewice.pl 

7. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na piśmie wszystkim Wykonawcom, 

którzy pobrali specyfikację, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, chyba że wniosek o wyjaśnienie wpłynie po dniu, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – tzn. po 13.08.2018 r. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

4) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia 

źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

5) Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.  

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Pani Katarzyna Michalewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Jarogniewicach. 

2) Pani Beata Ścigacz – Główny księgowy Domu Pomocy Społecznej  

w Jarogniewicach. 

3) Pan Paweł Jakubowicz – Kierownik Działu Gospodarczego Domu Pomocy 

Społecznej w Jarogniewicach. 

9. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców. 

 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia 

05.09.2018 r. do godziny 11:00 lub przesłać do tego terminu na adres 

Zamawiającego. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki. 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.09.2018 r. o godz. 

11:20 w sali konferencyjnej w budynku „Siloam”. 

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której: 

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 

3) Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwarciu ofert, na ich wniosek, informacje, o których mowa w pkt. 1) i 2). 

 

X. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

 

 

mailto:pomoc@dps.jarogniewice.pl
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XI. Wadium: 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości  

1 000,00zł. 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do 

dnia 05.09.2018 roku, do godz. 11:00. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w: 

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. 

4. W 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.) – poręczenie powinno 

zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin 

odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania 

ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie 

poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w  przypadku nie zawarcia umowy przez 

wykonawcę.  

5. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien 

umieścić nazwę i numer zamówienia, którego dotyczy wadium. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić 

wadium przelewem na rachunek Spółdzielczej Grupy Bankowej Bank spółdzielczy  

w Kościanie nr 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003.  

7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które  

w wyznaczonym terminie składania ofert znajdzie się na wskazanym rachunku 

bankowym Zamawiającego a nie dokonania polecenia przelewu. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9. W przypadku wniesienia Wadium w innych dopuszczonych przez Zamawiającego 

formach (poręczenia gwarancje) należy załączyć do oferty oryginał dokumentu. 

10. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  

w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.        

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

12. 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. 



Strona 14 z 21 

 

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca wskazuje cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia  

w oparciu o:  

1) Przedmiar robót,  

2) Dokumentację projektową,  

3) Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót,  

4) Zasady wiedzy i sztuki budowlanej,  

5) Dokonane oględziny obiektu i uwzględnienie wszelkich kosztów niezbędnych do 

wykonania zamówienia, jak również prac uznanych za konieczne do wykonania 

przez Wykonawcę.  

2. Przy wyliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

minimum wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej dla zatrudnionych pracowników lub podwykonawców. 

3. Wyliczone przez Wykonawcę wynagrodzenie brutto za wykonanie zamówienia należy 

wpisać do formularza ofertowego. 

4. Stawka podatku VAT za realizację zamówienia wynosi 23% 

5. Cena przedstawiona w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, jest 

traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe tzn. jako cena ostateczna.  

6. Cena ofertowa musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których 

mowa w umowie - załącznik nr 7 do SIWZ. 

7. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

8. Zamawiający informuje, iż będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przed 

podpisaniem umowy dostarczenia kosztorysu szczegółowego zgodnego kwotą 

przedstawioną w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.  

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały  

w umowie - załącznik nr 7 do SIWZ. 

10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą  

w PLN. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

12. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów 

nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT Zamawiający na etapie oceny  

i porównania ofert doliczy należny podatek VAT do ceny ofertowej obciążający 

Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, na mocy odrębnych przepisów.  

13. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

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

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

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

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

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie. 

2) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. 
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3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

15. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 

niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty: 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: 

 

Cena ( C) - 80 % 

Termin gwarancji (G) – 20% 

  

2. Zamawiający obliczy ilość punktów dla danego kryterium zgodnie ze wzorem: 

 

1) Kryterium Cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.  

 C = (Cmin / Cbadanej) x 80  

 gdzie: 

 Cmin      - cena oferty najtańszej 

 Cbadanej – cena oferty badanej 

2) Kryterium Termin gwarancji i rękojmi (G) będzie rozpatrywane na podstawie 

okresu podanego przez Wykonawcę w ofercie.  

 

 G = (Gbadanej / Gmax ) x 20  

 gdzie: 

 Gbadanej – termin gwarancji i rękojmi z oferty badanej 

 Gmax      - najdłuższy termin gwarancji i rękojmi ze złożonych ofert 

 Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji i rękojmi w pełnych 

 miesiącach. 

 Okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy – oferta z krótszym okresem 

 zostanie odrzucona. Okres dłuższy niż 60 miesięcy dla potrzeb obliczania 

 punktacji będzie traktowany jak 60 miesięcy. 

 

3. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny oferty 

według założonych kryteriów wynosi 100 pkt. tj.: (80 pkt za cenę + 20 pkt za okres 

gwarancji i rękojmi).  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli takie oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając 

oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej 

ofertach. 

6. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu 

podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu: 
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1) umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację 

zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do 

składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu 

wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie 

została przedłożona wraz z ofertą);  

2) kosztorys ofertowy, na podstawie którego została wyliczona cena ofertowa. 

3) Oryginał zawartej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej ważnej 

nie później niż od daty rozpoczęcia robót do czasu odbioru końcowego (do 

wglądu).  

4) Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca musi najpóźniej w dniu podpisania umowy wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie pieniężnej, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,  

o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia  09.11.2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w 

pieniądzu, to może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

rachunku bankowym. 

5. Zamawiający zastrzega, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia zostaje zabezpieczone 30 % wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Opis sposobu przygotowania i składania oferty oraz jej wycofania bądź zmiany: 

1. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru załącznika nr 

1 do SIWZ. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

sporządzone wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

5) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do 

podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z 

przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być 
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przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem. 

7) Dowód wniesienia wadium. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy złożyć na 

formularzu ofertowym podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na papierze  

w sposób czytelny i trwały (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis 

itp.). 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski 

przez Wykonawcę. 

5. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu. 

6. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i być ceną ryczałtową za wykonanie całego zakresu robót zgodnie  

z przedmiarem robót, dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Wszystkie zmiany lub poprawki (również te przy użyciu korektora) powinny być 

poparte podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty i pieczętowane  

w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 

9. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach  

z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej 

stronie oferty. 

10. Oferta powinna być spięta w sposób trwały tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie, zapakowana w dwóch kopertach, każda powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego, opieczętowana przez Wykonawcę i opisana  

w następujący sposób: 

 

            „Przetarg nieograniczony – przebudowa kanalizacji,  

Nie otwierać przed dniem 05.09.2018 r. do godz. 11:20” 

 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu złożenia oferty niezgodnie  

z powyższym opisem, która może zostać potraktowana jako zwykła korespondencja. 

12. Wykonawca nie później niż przed upływem terminu składania ofert ma prawo zastrzec 

w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca 

powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż 

stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien być 

dostarczony do Zamawiającego w oryginale, ale nie wpięty trwale w ofertę (w ofertę 

należy wpiąć kserokopię dokumentu). 

14. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 

15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

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

oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 

16. Wykonawca w swojej ofercie wskazuje, którą część zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podaje nazwy firm podwykonawców. 
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XVII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. 

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 

1) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

a. Konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych, 

b. Zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

- Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego. 

- Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej. 

- Działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  

z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

- Działania osób trzecich uniemożliwiające prowadzenie prac, które to nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

2) Obniżenia kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

robót lub zmianę technologii.  

4) Zmiany kierownika robót zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiana 

kierownika robót nie zobowiązuje Zamawiającego do zmiany umowy. 

5) Zmiany Podwykonawców. 

6) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów. 

7) Rezygnacji z części robót i tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

8) Zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. 

9) W wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a mających wpływ na prawidłową realizację umowy. 

3. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne za: 

1) Nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu. 

2) Nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie 

gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następującego po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego. 

3) Odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) W przypadku istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy 

termin do ich usunięcia. 
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2) Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

3) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania umowy po raz drugi, 

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej  

z opóźnienia. 

5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia  

w przypadku niedotrzymania terminu płatności wynagrodzenia. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, a wykonywane 

prace mają negatywny wpływ na właściwą i terminową realizację robót. 

3) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie sądu lub akt administracyjny 

wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, 

pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający zostają obciążeni 

następującymi postanowieniami: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół wykonanych robót do dnia odstąpienia. 

2) Strony wspólnie ustalą wartość wykonanych robót i ustalą należne Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane prace. 

3) Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia 

umowy, poświadczyć wartość wykonanych w ramach umowy robót i wysokość 

wszelkich kwot należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania umowy. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane  

z rozwiązaniem umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania: 

1. Zgodnie z ustawą PZP Wykonawcy przysługuje wniesienie odwołania wobec 

poniższych czynności: 

1) Określenia warunków udziału w postępowaniu 

2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Odrzucenia oferty odwołującego. 

4) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.182 ustawy PZP. 

3. Zgodnie z art.181 ustawy PZP Wykonawca może w terminie przewidzianym do 

wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
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ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.  

 

 

 

 

XIX. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XX. Jawność postępowania: 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

3) W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i opisać „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi 

zmianami)”. 

 

XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 

Zgodnie z 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej  

w Jarogniewicach ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, tel. 612827011, mail: 

pomoc@dps.jarogniewice.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej  

w Jarogniewicach jest Pan Marcin Jakubowicz, tel. 612827011, mail: 

iodo@dps.jarogniewice.pl. 

10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO na 

potrzeby związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dotyczącego wykonania roboty budowlanej polegającej na przebudowie 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w trybie 

przetargu nieograniczonego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 
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5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

1) Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO). 

2) Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 

RODO). 

3) Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie 

art. 18 RODO) 

4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych. 

2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(na podstawie art. 21 RODO) 

 

XXII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

4. Załącznik nr 4 - Wykaz robót. 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie.  

7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy. 

8. Załącznik nr 8 – Projekt budowlany 

9. Załącznik nr 9 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

10. Załącznik nr 10 – Rysunek nr 3 - profil kanalizacji deszczowej 

11. Załącznik nr 11 - Przedmiar robót 

12. Załącznik nr 12 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

 

 

 

 

    

Jarogniewice, dnia  24.08.2018 r. 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 


