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I. Informacja o Zamawiającym 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. 

reprezentowane przez p. Małgorzatę Oller – Prezesa Zarządu,  

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821, z 
siedzibą przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi, 89-500 Tuchola 
NIP: 561-10-00-463 
REGON: 870257484, 
Adres strony internetowej : www.pk.tuchola.pl  
E-mail: pk@pk.tuchola.pl  
Tel. 52 33-65-730 
Fax. 52 336 57 52  
Powiat tucholski 
Województwo kujawsko - pomorskie 
 

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 

1. Do kontaktów z wykonawcami osobami upoważnionymi są:  
1) Tadeusz Grzegorczyk – w sprawach merytorycznych  
2) Piotr Gramowski – w sprawach formalnych 
3) Ryszard Dąbrowski  – konsultant ds. zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.   
6. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: PK.Tuchola.ZP.271.2UE.2019. Wykonawcy winni 

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie. 
7. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, 

zawiadomienia, zapytania do treści SIWZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. 
 

III. Komunikacja elektroniczna 

 
I. Informacje ogólne 

1. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 
„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację 
procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące 
szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy elektronicznej.  
3. Wnioski i zapytania wykonawcy przekazują do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: 

pk@pk.tuchola.pl   lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://pktuchola.ezamawiajacy.pl  w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Każda ze Stron na 
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żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie dokumentu  drogą 
elektroniczną uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania 
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: pk@pk.tuchola.pl  lub 
formularza na Platformie. 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na wniosek wykonawcy nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  
wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosków.  
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na 
adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail 
Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na 
Platformie. 

6. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na Platformie oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE ( dalej DUUE ) lub 
dokonać modyfikacji treści SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na Platformie oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy zmiana SIWZ powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu 
oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia tych zmian z tym, że termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni 
od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia ( TED lub ID postępowania). 
 

II. Ogólne zasady korzystania z Platformy. 

1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w  Tucholi Sp. z o.o.  
 https://pktuchola.ezamawiajacy.pl  lub https://oneplace.marketplanet.pl. 

2. Wykonawca powinien zapoznać się z „Instrukcja użytkownika - Podręcznik wykonawcy” 

zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do 

strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując 
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza 
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

4. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 

Zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w 

procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. 
5. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o 

możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się 
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

6. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 
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Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania   zawiadomień oraz 
informacji  przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy 
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE". W celu 
zadania pytania Zamawiającemu, wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ 
PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane 
wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z 
wymaganym kodem weryfikującym z obrazka wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, 
wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy 
"pytanie wysłane".  

8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 
dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej oraz zamieści na stronie internetowej www.pk.tuchola.pl  

9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami 
korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania 
teleinformatycznego Platforma zakupowa https://pktuchola.ezamawiajacy.pl  tel. +48 22 
576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl 

10. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, jako: 

− dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

− dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany 
załączyć oddzielny plik z podpisem, 

− podpis elektroniczny powinien posiadać algorytm skrótu z rodziny SHA-2 ( dopuszcza 

się SHA-1 ). 

11. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania 

sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s; 

− komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 
10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

− włączona obsługa JavaScript; 

− zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. 
12. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty 

przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip. 
13. Nie dopuszcza się przesyłania dokumentów w formacie XML. 

14. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat 
kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

− plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w 



Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi  

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. - 2019r 

5 
 

Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku 
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 
składania ofert; 

− oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. 

15. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji oryginał dokumentu 

wadium powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w 

zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 
 

III. Złożenie oferty. 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz oferty nie podlega 

uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp. 
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w 

niniejszej SIWZ za pośrednictwem Platformy podpisaną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby uprawnione. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w 

postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem 
https:/pktuchola.ezamawiajacy.pl  

5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
6. Oferta wraz z załącznikami sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą 
reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 
podstawie pełnomocnictwa). 

7. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

1) wypełnienie Formularza Oferty i dodanie w zakładce „OFERTY" Formularza Oferty, 
2) dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ - 

podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione. 
Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj 
dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany, 

3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację, 
4) Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

5) wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę", 
6) potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta 

złożona poprawie”, 

7) o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 
Platformie, 

8) po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił niewłaściwy 
plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 
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8. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( dalej JEDZ ) w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

9. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do 
momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce 
„OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”. 

11. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe. 
12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 
utajnienia. 

13. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty 
„stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez 
polecenie „Dodaj". 

14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

IV. Składanie i otwarcie ofert. 

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl w 
zakładce „OFERTY" w terminie określonym w rozdziale XIII pkt. 1. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w terminie 
określonym w rozdziale XIII pkt. 2. 

3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia 
ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp. 

V. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Tuchola Sp. z o.o. oraz Spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) 
przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 
017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której  
Przedsiębiorstwo  Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.  prowadzi postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl  
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III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach 
nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia 
powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Stosowanie postanowień art. 24aa ustawy Pzp. 
Zamawiający informuje, że będzie stosował postanowienia art. 24aa ustawy Pzp i stosownie do 
dyspozycji przepisu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i 
Słownika uzupełniającego: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45259900-6 Modernizacja zakładów 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

Podstawowe definicje występujące w niniejszej SIWZ : 

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy ( dalej PFU ) – należy tu rozumieć opracowanie pn. Program 
Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami będące podstawowym dokumentem opisującym 
przedmiot zamówienia dla celów opracowania dokumentacji projektowej i wybudowania Obiektu. 

2. Obiekt – należy przez to rozumieć Wykonana Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Tucholi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, na którą została 

wydane ostateczna decyzja pozwolenia na budowę. 

3. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania 
przedmiotu zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 



Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi  

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. - 2019r 

8 
 

4. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu wykonawca za wiedzą i zgodą Zamawiającego  
powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z 
postanowieniami SIWZ i umowy. 

5. Inżynier Kontraktu (dalej – Inżynier) – należy przez to rozumieć podmiot sprawujący z ramienia 
Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia jak i monitorujący 
realizację umowy. Inżynier pełni jednocześnie funkcję przedstawiciela Zamawiającego na budowie 
oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. Inżynierem Kontraktu dla 
przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem jest :  

B-Act Sp. zo.o. 
Ul. Paderewskiego 24 

85-075 Bydgoszcz 
6. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń 

wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), a także realizację obiektu budowlanego w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

7. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów dokonania 
odbiorów wykonanych prac projektowych i robót budowlanych, w skład którego wchodzą w 
szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz wykonawcy. 

8. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument pisemny wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia – podpisany przez Komisję 
odbioru. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla 
przedmiotu zamówienia. 

9. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument pisemny wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wypełnienie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z 
umowy, sporządzony nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi. 

10. Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez wykonawcę z 
uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inżyniera, w szczególności: dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzające, że wbudowane 
materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, 
pomiarów, prób i rozruchów, potwierdzających jakość wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne 
wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń oraz inne dokumenty 
zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 

11. Odbiór Częściowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie wykonania 
części prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. 

 W przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również 
przeprowadzone przez wykonawcę szkolenie osób związanych z użytkowaniem efektu wykonanych 
prac objętych danym odbiorem częściowym. 

12. Odbiór Końcowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie wykonania 
wszelkich prac, bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania, dokonany z udziałem stron 
umowy oraz Inżyniera. Odbiorowi końcowemu towarzyszyć ma m.in. przedstawienie 
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez 
wykonawcę, gwarancji dla poszczególnych urządzeń, gwarancji na wykonany Obiekt, a także 
uporządkowanie terenu budowy. Przed odbiorem końcowym Strony muszą dokonać prób 
pozwalających stwierdzić czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi.  
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13. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu  pisemne protokolarne potwierdzenie wykonania 
przedmiotu zamówienia, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne stwierdzone 
usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne 
rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

14. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych 
od Zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie 
części lub całości zadań wynikających z umowy, których zarówno Zamawiający, jak i wykonawca, 
przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

15. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na 
terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni 
ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan przyrody, a nawet 
zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy to: 
powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  
ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

 

Opis stanu istniejącego 

Oczyszczalnia ścieków w Tucholi jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z reaktorem typu A2O 
umożliwiającym usuwanie związków węgla oraz redukcję związków azotu i fosforu na drodze 
biologicznej. Oczyszczalnia jest także wyposażona w instalację do dozowania koagulantu (związki 
żelaza, np. PIX) służącego do chemicznego strącania fosforu w przypadku, gdy stopień redukcji na 
drodze biologicznej jest niewystarczający. 
Ścieki z miasta wraz ze ściekami dowożonymi dopływają do budynku krat i są kierowane na sito 
Huber Rotomat Ro2. W czasie awarii lub konieczności serwisu sita ścieki mogą być kierowane na 
rezerwową kratę mechaniczną KUMP-900-19-20-2 usytuowaną w kanale równoległym obok sita. 
Wypłukane i odwodnione skratki gromadzone są w kontenerach i wywożone. Oczyszczone z 
większych zanieczyszczeń ścieki są kierowane na piaskownik poziomy przedmuchiwany, na którym 
usuwane są zanieczyszczenia mineralne (piasek). Piasek z dna piaskownika pompowany jest do 
separatora zlokalizowanego na pomoście jezdnym, skąd za pomocą podajnika śrubowego zrzucany 
jest do kontenera. 
Po piaskowniku ścieki kierowane są do pompowni wielofunkcyjnej która pełni następujące funkcje 
technologiczne: 

− przepompowywanie ścieków wstępnie oczyszczonych na kracie i w piaskowniku do osadnika 
wstępnego, 

− przetłaczanie osadu wstępnego z osadników wstępnych do otwartych komór fermentacyjnych, 

− przetłaczanie biologicznego nadmiernego osadu czynnego do otwartych komór 
fermentacyjnych, 

− przetłaczanie powrotnego osadu czynnego do reaktorów biologicznych. 
Mechaniczne oczyszczenie ścieków z organicznej zawiesiny łatwo opadającej następuje w dwóch 
równolegle pracujących osadnikach wstępnych podłużnych. Po osadnikach ścieki kierowane są do 
reaktora biologicznego, gdzie następuje biologiczne oczyszczanie ścieków, które może być 
wspomagane chemicznie (strącanie fosforu). 
Ścieki oczyszczone biologicznie kierowane są na osadniki wtórne, które stanowią ostatni element 
procesu biologicznego oczyszczania ścieków. W osadnikach następuje oddzielenie osadu czynnego 
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od ścieków. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Kicz kanałem odpływowym. Ich ilość 
mierzona jest zabudowanym na kanale otwartym przepływomierzem (zwężka Venturiego). 
W procesie oczyszczania ścieków powstają dwa rodzaje osadów ściekowych. W osadniku 
wstępnym zatrzymywany jest osad wstępny, kierowany następnie do pompowni wielofunkcyjnej i 
stamtąd pompowany do otwartych komór fermentacyjnych. 
Część osadu ze strumienia osadu powrotnego (biologiczny osad czynny) pompowana jest do 
zagęszczacza mechanicznego pompami zlokalizowanymi w pompowni  osadu nadmiernego. 
Zagęszczony mechanicznie osad nadmierny jest pompowany do wydzielonych otwartych komór 
fermentacyjnych. W komorach, wyposażonych w mieszadła następuje proces fermentacji 
metanowej trwający 54 dni. Po tym czasie osad jest ustabilizowany i nadaje się do dalszej obróbki. 
Przefermentowany osad ściekowy kierowany jest na wirówkę, gdzie jest odwadniany. Odwodniony 
osad jest higienizowany wapnem. 

 

1. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych 
decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą 
urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji 
pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”. 
Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przewidywanej wielkości 
35 000 RLM. 
Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Tucholi, przy 
ul. Świeckiej 96a. 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest PFU, który jest materiałem wyjściowym dla 
wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 
zamówienia.  
Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i 
analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych. 
Inwentaryzację istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego 
i projektów wykonawczych. Będąca w posiadaniu Zamawiającego dokumentacja archiwalna 
istniejących obiektów oczyszczalni stanowi wyłącznie materiał poglądowy i nie musi odzwierciedlać 
stanu faktycznego obiektów istniejących. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne, dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni do 
eksploatacji. 
Parametry zmodernizowanej oczyszczalni ścieków : 

− wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM wynosi:  35 000 RLM  

− dobowa ilość ścieków: 
                     średnia:  3 690 m3/d 
                     maksymalna: 6 000 m3/d  

− maksymalny przepływ godzinowy:  600 m3/h  
 
1.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. 

Zakres prac przedprojektowych: 

1) przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych wykonawca opracuje w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od daty zawarcia umowy koncepcję przedprojektową obrazującą 
wykonanie przedmiotu zamówienia, 
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1.2. Wykonanie dokumentacji projektowej, na która składać się będą: 

1) projekt budowlany  wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę, w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w 
formacie pdf i dwg, 

2) projekty wykonawcze branżowe w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku 
cyfrowym w formacie pdf i dwg, 

3) projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni ścieków, 
4) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
5) wytyczne do realizacji budowy uwzględniające wymagania ochrony środowiska naturalnego, 
6) dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych ustawą Prawo ochrony środowiska 

pozwoleń na eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed uzyskaniem ostatecznej 
decyzji pozwolenia na użytkowanie,  

7) operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych, 
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego: 
8) ostatecznej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, 
9) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

10) ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
Po zakończeniu robót wykonawca wykona dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

1.3. W ramach realizacji inwestycji wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i 

wyposażenia oczyszczalni ścieków w : 

1) instrukcję eksploatacji wraz ze schematem technologicznym,  
2) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem lub 
utonięciem, 

3) instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno technologiczne, jak i 
służące do zapobiegania lub usuwania skutków awarii oraz dotyczące sposobów i dróg 
ewakuacji załogi, 

4) instrukcję przeciwpożarową, 
5) instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
6) instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, 
7) zakładowy plan ratownictwa chemicznego z wykazem telefonów pogotowia ratunkowego, 

chemicznego, straży pożarnej, policji, obrony terytorialnej itp., 
8) tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, 
9) sprzęt ratunkowy (koła ratunkowe z rzutką, linki asekuracyjne, bosaki, rozmieszczone na 

obrzeżach zbiornika otwartego,  
10) przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania przed substancjami 

szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia, 
11) wyposażenie w sprzęt bhp i ppoż. wynikający bezpośrednio z instrukcji sporządzonych przez 

wykonawcę. 
Podstawa prawna: 
Przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oczyszczalniach ścieków 
zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 
1993 Nr 96, poz. 438). 
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1.4. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. 

1) Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót 
budowlanych zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach 
i przewodach oczyszczalni. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał akceptację Inżyniera i Zamawiającego 
każdorazowo, przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu 
projektowania. 

3) Mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej dla potrzeb wykonania 
zadania w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym, leżą po stronie 
Zamawiającego.  

4) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracować zgodnie z: 

a) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2018 poz.1935) oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

5) Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji 
mają być sporządzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spięte oraz w wersji 
elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie pdf i doc. 

6) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:  
a) wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek 

dokumentacji,  
b) pisemne oświadczenie wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
c) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 

zakresie przedmiotowego projektowania osób wskazanych w wykazie osób 
przewidzianych do wykonania zamówienia, 

d) oświadczenie wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na 
Zamawiającego. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego 
we wszelkich polach eksploatacji związanych z wybudowaniem i promocją Obiektu. 
Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 
Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania i przyjęcia 
kompletu wykonanej dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza 
jakichkolwiek zastrzeżeń lub ograniczeń Wykonawcy w zakresie wykorzystywania 
opracowań będących przedmiotem umowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia wykonawcy 
ograniczające przeniesienie majątkowych praw autorskich zostaną przez Zamawiającego 
z treści dokumentów wykreślone i uznane, jako niebyłe. 

1.5. Roboty budowlano-montażowe 

Obiekty modernizowane i budowane należy dostosować do użytkowania zgodnie z  warunkami 
technicznymi, oraz obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. 
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W ramach inwestycji powinny zostać wykonane następujące roboty budowlane w zakresie 
zgodnym z PFU, opracowanymi projektem budowlanym i projektami wykonawczymi obejmujące 
m.in.: 
1) prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 
b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych; 
2) roboty budowlane i wykończeniowe, w tym: 

a) roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, 
b) roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem (w tym: konstrukcja, dach, 

ściany, bramy, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje), 
c) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe. 

3) wykonanie obiektów technologicznych wraz z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami 
oraz prace montażowo - instalacyjne pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego 
efektu robót; 

4) wykonanie sieci, w tym: 
a) sieci kanalizacyjne sanitarne, 
b) sieć kanalizacyjna deszczowa , 
c) sieć wodociągowa, 
d) sieci technologiczne, 
e) sieci cieplna,  
f) sieci gazowe; 

5) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA: 
a) instalacja zasilania urządzeń technologicznych Oczyszczalni, 
b) instalacja odgromowa, 
c) instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych Oczyszczalni, 
d) instalacje oświetlenia, 
e) instalacja systemu TV przemysłowej 
f) instalacje systemu sterowania i wizualizacji: 
g) AKPiA poszczególnych węzłów, 
h) nadrzędnego systemu AKPiA, 
i) systemu elektroenergetycznego; 

6) zagospodarowanie terenu : 
a) drogi i ciągi komunikacyjne, w tym parkingi i chodniki, 
b) odwodnienia placów, dróg, 
c) zieleń, 
d) ogrodzenie (remont). 

1.6. Obiekty do modernizacji, wybudowania i rozbiórki. 

1) Obiekty nowe: 

a) P1 - Reaktor biologiczny 
b) P2 – Pompy wody technologicznej 
c) P4A – Budynek separatora piasku 
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d) P6 - Budynek operacyjny WKF z klatką schodową 
e) P7 - Zbiornik osadu przefermentowanego 
f) P8 - Odsiarczalniki biogazu 
g) P10 - Pochodnia biogazu 
h) P11 - Hala składowania osadu /obudowana wiata/ 
i) P12 - Instalacja pompy ciepła 
j) P13,14,15 – Biofiltry 
k) P27A - Zlewnia ścieków dowożonych 
l) P27B - Zlewnia osadów i tłuszczów dowożonych 

2) Obiekty modernizowane : 

a) 1 - Komora rozdzielcza przed budynkiem krat 
b) 2 - Budynek krat 
c) 3 - Komora rozdzielcza 
d) 4 - Piaskownik napowietrzany 
e) 5 - Przepompownia wielofunkcyjna 
f) 7 - Osadnik wstępny 
g) 8 - Komory zrzutowe osadu wstępnego 
h) 9 - Komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym 
i) 10 - Komora rozdzielcza 
j) 11 – Reaktor biologiczny 
k) 12 - Komora rozdzielcza 
l) 13 - Komora części stałych z osadnika wtórnego 
m) 14 - Komora rozdzielcza przed osadnikiem wtórnym 
n) 15 - Osadnik wtórny 
o) 16 - Laguny osadowe 
p) 17 - Otwarte komory fermentacyjne – adaptacja na WKFz (1) i na zbiornik retencyjny (2) 
q) 19 - Budynek wirówek odwadniających 
r) 20 - Komora wód odciekowych 
s) 21 - Budynek energetyczny 
t) 23 - Budynek techniczny 

3) Obiekty do rozbiórki : 

a) 27 - Zlewnia ścieków 
b) 18 - Składowisko osadu z wirówek 
c) 6 – Komora rozdzielcza. 

 

1.7. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od wykonawcy  

Wykonawca w ramach zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój 
koszt rozruch wszystkich montowanych w ramach zamówienia urządzeń, próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe oraz rozruch próbny, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w PFU i projekcie rozruchu. 
Szkolenie personelu Zamawiającego i użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat 
technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu 
zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów 
kontraktowych. Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 
1) poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów 

sterowania oraz stosowanej technologii, 
2) obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
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3) kontrolę jakości, 
4) konserwację urządzeń i wyposażenia, 
5) zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami bhp i p. poż.). 
Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie 
obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie zapoznanie 
z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
Szkolenie wykonawca przeprowadzi na terenie oczyszczalni ścieków, a wdrożenie eksploatacji 
oraz utrzymania należy przedstawić w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania 
dostarczonych przez wykonawcę 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 
uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu 
różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków. 
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, 
włączając w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia 
kolejnych pracowników. 
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 
szkoleniowych winny być dostarczone Inżynierowi. Wszystkie materiały winny być sporządzone 
w języku polskim. 
W celu przejęcia robót przez Zamawiającego wykonawca przeprowadzi próby końcowe 
wszystkich wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby 
rozruchowe oraz ruch próbny oczyszczalni ścieków po realizacji inwestycji. Dopuszcza się 
rozdzielenie rozruchu części ściekowej i części osadowej oczyszczalni. Wykonawca przedstawi 
listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały do 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej 
technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, 
stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 
Na czas rozruchu wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się 
jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty materiałów bieżących 
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie wykonawcy. 
Zamawiający dokona przyjęcia robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie z zawartą umową, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego 
efektu. 

 

2. Warunki gwarancji i rękojmi. 

2.1  Gwarancja: 

1) Wykonawca na wykonane prace projektowe, wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 
urządzenia udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru bez wad i przejęcie przez Zamawiającego Obiektu do użytkowania. 

2) Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich 
wad i usterek przedmiotu zamówienia, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

3) W ramach obowiązków objętych gwarancją jakości wykonawca zobowiązany będzie do 
usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia lub wymianę tej 
rzeczy na wolną od wad. 

4) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji 
Zamawiający zobowiązany zawiadomi wykonawcę niezwłocznie po jej dostrzeżeniu. 
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5) W przypadku zgłoszenia wady przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie do 
usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia. 

6) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający będzie 
mógł zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obciążyć 
wykonawcę kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać 
od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

7) Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy ujawniona 
wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub innych osób, wykonawca 
obowiązany będzie przystąpić niezwłocznie do usunięcia wady i usunięcia jej w najwcześniej 
możliwym terminie, ale nie później niż w terminie technicznie uzasadnionym, niezbędnym do 
usunięcia. 

8) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
10) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,  a 

także w przypadku dokonania istotnej naprawy.  
Przez istotną naprawę rozumie się w szczególności: 
a) wszelkiego rodzaju naprawy, których niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie i/lub 

użyteczność rzeczy objętej gwarancją, 
b) drugą naprawę tej samej rzeczy objętej gwarancją, 
c) naprawę dotyczącą elementów konstrukcyjnych rzeczy objętej naprawą. 

11) W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu zamówienia Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

12) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usuwania 
wad. 

13) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot zamówienia, w tym także za 
części realizowane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

14) W okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania przeglądów i 
nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad. 

15) Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy. 
16) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego. 
17) Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji wykonawca i Zamawiający dokonają przeglądu 

pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia, a stwierdzone wady wykonawca usunie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. terminie, 
Zamawiający będzie miał prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
wykonawcy. 

18) Wykonawca odpowiadać będzie za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi go o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji. 

19) Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z 
miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego, chyba że zostanie uzgodnione to w innej 
formie z Zamawiającym. 

2.2. Rękojmia : 

2) Stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerza się odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać 
będą Zamawiającemu w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 
Obiektu bez wad. 
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3) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z terminu na usunięcie wady uznaje się, że udziela 
on Zamawiającemu zezwolenia na naprawę, usuniecie usterki lub awarii na koszt i ryzyko 
wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy złożonego na 
okres rękojmi. 

5) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek wadliwego 
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami 
sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 

6) Ilekroć jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą 
wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub też wskazującą na brak wymaganych 
jego właściwości koniecznych do jego należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada 
fizyczna). 

 
3.  Wyroby, materiały, urządzenia.  

1) Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji zamówienia wyłącznie nowe 
wyroby, materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm 
oraz o innych parametrach niż zaproponowane w projekcie, a także stosowania materiałów 
niewiadomego pochodzenia. 

3) Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy 
wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym 
zakresie przez Inżyniera. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera wyrobów, 
materiałów i urządzeń  planowanych do dostarczenia/ wbudowania.  

5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i 
urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami 
mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność ( akredytowaną zgodnie z 
rozporządzeniem PE i Rady ( WE ) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r ) lub sprawozdania z badań 
przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami 
lub cechami określonymi w projekcie albo deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości 
użytkowych wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 

6) Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w 
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagań określonych w 
SIWZ i STWiORB, będzie możliwa – w uzasadnionych przypadkach w szczególności : 
a) zaprzestania produkcji materiałów przewidzianych do wbudowania zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
b) pojawienia się na rynku materiałów nowszych, trwalszych i korzystniejszych cenowo, 
c) pojawienia się na rynku materiałów znacznie polepszających trwałość i żywotność w 

stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie 
nowych i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub deklaracje właściwości 
użytkowych. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 
9. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów. 

10. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez 
Wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w SIWZ i 
dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i 
wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz 
ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  

11.  Rozwiązania równoważne : 
a) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, 

urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one 
jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i 
wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego 
typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. 
Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.  

b) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy 
urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na 
zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty B lub deklaracje właściwości użytkowych). 

c) Wykonawca może zastosować inne urządzenia, materiały równoważne pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, 
technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w PFU. 

 
4.   Ubezpieczenie prac projektowych i budowy. 

1) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, ubezpieczyć 
przedmiot zamówienia/Umowy od wszelkich ryzyk budowy CAR/EAR, opłacając w całości 
wykupioną polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia 
szkód, do których naprawienia Wykonawca zobowiązany jest w związku z wykonywaniem 
Umowy lub przy okazji jej wykonywania.  

2) W przypadku nie dokonania ubezpieczenia w terminie, Zamawiający może : 
a) dokonać  ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na własny koszt, a następnie 

potrącić kwotę opłacenia polisy ubezpieczenia CAR/EAR z pierwszej faktury wystawionej 
przez Wykonawcę 
lub 

b) rozwiązać umowę zawartą z Wykonawcą z wyłącznej winy wykonawcy ze skutkami 
określonymi w zapisach dotyczących kar umownych. 

3) Warunki ubezpieczenia CAR/EAR zawiera wzór umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ. 
 

5.  Ochrona środowiska. 

1) Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza 
terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i 
własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i 
innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
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2017 r poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 21 z późn. zm.). 

2) Wykonawca zobowiązany będzie do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania                             
z odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie 
Zamawiającego. 

3) Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków wykonawcy w tym zakresie. 
 

6.  Podwykonawcy. 

1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy 
udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
przesłanki wykluczenia z postępowania, wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia. 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także 
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.  

6) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w formie pisemnej 
w przypadkach, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty 
doręczenia faktury dla Wykonawcy lub umowa o podwykonawstwo obejmuje zakres 
świadczenia przypisany wyłącznie dla Wykonawcy. 

7) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie 14 dni, uważać się będzie 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

9) Zamawiający, w terminie 14 dni, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

10) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i jej 
zmian, w terminie 14 dni, uważa się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 
zamówienia, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
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podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

12) Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
a) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:    

− termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  i  dalszego  podwykonawcy  
przewidziany  w  umowie  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury zobowiązanemu do zapłaty,  

− przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  zamówienia  
określonego  umową  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym,  a wykonawcą,   

− wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika  z  umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym,  a  
wykonawcą  i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego wykonania wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy,   

− okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady  
przedmiotu  umowy  o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy wykonawcy wobec Zamawiającego,    

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

c) w przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 
zawarli:    

− zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub    

− przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o 
podwykonawstwo.   

13) Umowa o podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami 
wynikającymi z SIWZ w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji 
oraz technologii wykonania robót budowlanych, terminu i zasad odbioru, okresu rękojmi i 
gwarancji, serwisu (o ile dotyczy), zakresu oraz zasad zatwierdzenia podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców.  

14) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane nastąpi w trakcie jej realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie lub oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

15) Przed wypłatą wynagrodzenia, wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały 
podwykonawcom zapłacone przez wykonawcę w pełnej wysokości.  

16) W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 
podwykonawcy/podwykonawcom należnego im wynagrodzenia za wykonane prace, 
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Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy 
do czasu wyjaśnienia tej okoliczności.  

17) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w 
części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

18) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości zawartej umowy z wykonawcą, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego. 

19) W uzasadnionym przypadku Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na bezpośrednią 
zapłatę za wykonane roboty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie 
przewidzianym na zapłatę należności dla wykonawcy, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe 
warunki: 
a) o bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystąpi 

wykonawca z wnioskiem uzasadniającym możliwość zapłaty dla podwykonawcy przez 
Zamawiającego, 

b) została zawarta umowa z podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego, 
c) wykonawca potwierdzi wykonanie robót zleconych dla podwykonawcy, że zostały 

wykonane zgodnie z zawartą umową i doręczoną podwykonawcy dokumentacją 
projektową, 

d) po wykonaniu robót zleconych dla podwykonawcy zostanie sporządzony protokół odbioru 
robót zaakceptowany przez wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera. 

W takiej sytuacji wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 
wynagrodzenia zapłaconego dla podwykonawcy. 

20) Postanowienia pkt. 19) nie mają zastosowania: 
a) w przypadku nie dokonania zapłaty przez Wykonawcę dla podwykonawcy za wykonane 

przez niego roboty w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, 
b) jeżeli Wykonawca zlecił wykonanie robót dla podwykonawcy: 

− z którym nie zawarł umowy, 

− z którym zawarł umowę bez zgody Zamawiającego, 

− z którym zawarł umowę, a której treść nie zaakceptował Zamawiający. 
21) W przypadku, o którym mowa w pkt.19) nie jest wymagana zmiana umowy w drodze 

pisemnego aneksu. 
 

7.  Obowiązki wykonawcy i wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania przedmiotu 

zamówienia. 

1) Dokumentację projektową opracować zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.2.3 
niniejszego rozdziału. 

2) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz 
ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.  

3) Roboty budowlane i montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą 
techniczną, przepisami BHP, ppoż., a także zgodnie z poleceniami Inżyniera i  opracowaną oraz 
zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w 
niniejszej SIWZ. 

4) Wykonawca będzie zobowiązany do szczególnego zabezpieczenia terenu budowy z uwagi na 
prowadzenie robót w czynnym obiekcie. 
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5) Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wykonawca w 
ramach zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni 
ścieków. 

6) Wykonawca robót budowlanych podczas ich wykonywania zobowiązany będzie do zachowania 
na odpływie, parametrów ścieków oczyszczonych, zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem 
wodnoprawnym, w przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa koszty kar środowiskowych. 

7) Przedstawione w PFU dane i informacje są materiałem wyjściowym dla wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia będącym przedmiotem niniejszego postępowania.  

8) Przed rozpoczęciem prac wykonawca pozyska i zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego w załączonym PFU, wykona na własny koszt badania i 
analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w 
szczególności projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych. 

9) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – 
do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, 
właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inżyniera. 

10) Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu jeden komplet oryginalnej 
dokumentacji projektowej oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na 
nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) dziennik budowy, 
c) oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz gotowości  

do odbioru, 
d) oświadczenie projektanta o wykonaniu całości robót zgodnie z opracowana dokumentacją 

projektową, 
e) certyfikaty B, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia,  
f) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące 

realizacji robót, 
g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń i materiałów, 
h) karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty  

i zamontowane urządzenia, 
i) protokoły z badań, prób i inspekcji, 
j) protokoły rozruchów urządzeń Obiektu wraz z projektem rozruchu, 
k) protokół kompletnego rozruchu oczyszczalni ścieków, 
l) protokoły odbioru robót, 
m) protokoły z narad i ustaleń, 
n) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji, 
o) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót i złożenia wniosku  

o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.  

11) Wykonawca dokona odbudowy dróg do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem 
technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych 
uszkodzonych urządzeń terenowych.  
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12) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie 
wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia 
oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych 
odpadów.  

13) Wykonawca zorganizuje i wyposaży własne zaplecze budowy w ogrzewanie i niezbędne do 
pracy meble oraz inne wyposażenie. 

14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych 
działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz podwykonawców, 
którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy 
się posługuje. 

15) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 
wykonywania robót budowlanych, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem 
wytycznych Inżyniera: 
a) Plan Zapewnienia Jakości, 
b) Projekt Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarządcami dróg 

(jeżeli będzie taka potrzeba), 
16) Do szczególnych obowiązków wykonawcy ponadto należeć będzie : 

a) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy,  
b) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzględniając w 

pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego). Po zakończeniu prac 
wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z usunięciem 
wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz 
wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu pierwotnego, 

c) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inżynierowi oraz 
innym uprawnionym organom dziennika budowy zgodnie z obowiązującym Prawem 
budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i 
czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac,  

d) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 
trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu 
zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia,  

e) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie 
budowy od chwili jego przekazania, 

f) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod względem 
przeciwpożarowym,  

g) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po 
zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy,  

h) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w 
trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z 
aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach, 

i) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i umowie,  
j) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w 

trakcie trwania prac w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia, 
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k) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub  Inżynierem w przypadku uzasadnionych odstępstw od 
dokumentacji projektowej,  

l) zapewnienie odpowiedniej liczby osób i sprzętu technicznego gwarantujących wykonanie 
zamówienia w terminie umownym, 

m) ubezpieczenia przedmiotu Umowy na zasadach i warunkach określonych w pkt. 4, 
n) przedkładanie Zamawiającemu umów, dokumentów i oświadczeń podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, wymaganych niniejszą umową, 
o) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

17) Wykonawca wykona na swój koszt:  
a) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji 

geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazanie jej 
Zamawiającemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Tucholi czy na terenie budowy znajdują się znaki 
geodezyjne będące pod ochroną i przedstawi ich wykaz Zamawiającemu. W razie 
uszkodzenia tych znaków będzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGiK, 

b) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem 
budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności 
podliczniki poboru wody, energii elektrycznej lub gazu oraz ponosił będzie koszty zużycia 
mediów oraz  ich utrzymania i konserwacji, 

c) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż,   
d) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
e) składowanie  i wywóz odpadów, gruzu i śmieci z terenu robót. 

18) Do zakończenia odbioru końcowego, wykonawca zobowiązuje się prowadzić i przechowywać 
na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszą 
znajdować się i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: dokumentacja 
projektowa, decyzja pozwolenia na budowę, protokół przekazania terenu budowy, raporty ze 
spotkań organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły oraz inne dokumenty, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. 

19) Teren wykonywania robót musi być  odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich. 

20) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych 
działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, 
którym realizację przedmiotu zamówienia powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu 
zamówienia się posługuje.  

21) Po zakończeniu robót wykonawca usunie wszystkie niezbędne elementy tymczasowej 
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem i objazdami tymczasowymi. 

22) Po stronie Wykonawcy leży poniesienie kosztów o ile zostały pominięte w dokumentacji 
projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. W kosztach 
ogólnych należy uwzględnić między innymi: 
a) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

Zamówienia, 
b) poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót 

budowlanych itp., 
c) czasowe zajęcie gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty  

i odszkodowania z tym związane (jeżeli wystąpi). 
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8.  Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: 

1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o 
pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osoby wykonujące czynności w realizacji 
zamówienia pod bezpośrednim nadzorem wykonawcy, dotyczy to specjalistów 
ogólnobudowlanych, branży elektrycznej i sanitarnej. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, 

które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 

składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z 

przepisami ww. rozporządzenia.  

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia 
pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę  
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w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy,  
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 
wskazanych pracowników w wykazie pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na 
podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1. 

5) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  
 

9.  Warunki rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym  
(w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach 
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ i PFU, oraz wskazań i 
wytycznych zawartych we wzorze umowy. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien 
dokładnie zapoznać się z PFU i uzyskać wszelkie informacje niezbędne do wyceny oferty i 
kompletnego wykonania prac projektowych i robót. 

2) Rozliczenie za wykonane prace projektowe i roboty budowlano - montażowe, 
zagospodarowania terenu następować będzie na podstawie faktur VAT, za poszczególne etapy 
na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego opracowanego na podstawie 
załączonego do SIWZ wzoru. 

3) Zamawiający zastrzega, że koszty prac projektowych nie mogą przekroczyć 5% ogólnej wartości 
planowanych robót budowlanych. W przypadku, jeżeli cena oferty za wykonanie prac 
projektowych przekraczać będzie 5% wartości robót budowlanych, Zamawiający dokona 
zmiany tej wielkości do kwoty równej 5% ceny robót budowlanych, a pozostała część 
wynagrodzenia za prace projektowe przeniesiona zostanie do ceny za roboty budowlane. 

4) Płatności będą dokonywane zgodnie z następującą zasadą: 
a) 5 % ceny za wykonanie prac projektowych – po wykonaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Kwota ta może być 
podzielona na dwie równe części – pierwsza płatna po opracowaniu projektu budowlanego i 
złożeniu wniosku o wydanie decyzji, druga część – po zakończeniu i odbiorze bez uwag 
pozostałych dokumentów dokumentacji projektowej, 

b) 85 % za pozycję podlegającą odbiorowi (roboty wykonane i potwierdzone przez Inżyniera) -  
płatne co dwa miesiące proporcjonalnie do postępu i wykonania robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

c) 5 % po dostarczeniu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót, takich jak: 
zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, prób, badań, komplet operatu kolaudacyjnego, 

d) 5 % po zakończeniu i odbiorze robót bez wad oraz po podpisaniu protokołu końcowego 
wykonania robót ( po wydaniu Świadectwa Przejęcia) i uzyskaniu ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 

Dopuszczalne odstępstwa w granicach 2- 3%. 
5) Zapłata za każdą fakturę będzie realizowana z terminem odroczonej płatności nie 

przekraczającym 30 dni licząc od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 
faktury VAT zaakceptowanej przez Inżyniera i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
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6) Zamawiający nie wyklucza możliwości udzielania zaliczek. 

7) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę 
trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią 
swoich wierzytelności. 

8) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Lidera konsorcjum. Zamawiający nie 
wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy 
konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki 
sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów. 

9) W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca do faktury ma obowiązek 
każdorazowo przedstawić dowody zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego 
podwykonawców. 

10) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

11) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

12) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy w przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2015r poz. 2008 ze zm. ), czy zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia:  

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:  

  -     do 5 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− do 7 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie branżowych projektów wykonawczych 
oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

− wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 

31.03.2021 r. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 

 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp. 

Ocena potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wstępnie dokonana 
przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień 
(dalej – JEDZ), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania: 

1) W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia, zwany dalej JEDZ. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym 
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w przypadku, 
gdy wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 
Zamawiającego - Zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty.  

4) W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów w 
bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą 
wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie 
pobierał ten dokument.  

5) Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl  
6) Wykonawca ( lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podmioty 

udostępniające swoje zasoby dla wykonawcy ) składają JEDZ zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale III  Komunikacja elektroniczna. 

7) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc. 
8) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD 

lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 
utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z ww. formatów. 

9) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje  dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w 
ustawie. 

10) Wykonawca przesyła Zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
JEDZ przed upływem terminu składania ofert wg zasad określonych w rozdziale III Komunikacja 
elektroniczna. 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 
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2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie : 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika z 

odrębnych przepisów : 

nie określa się minimalnych standardów. 
 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej, zdolności finansowej i ekonomicznej : 

a) Doświadczenia : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 
siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo 
ukończyli co najmniej jedną : 

− usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji 
projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM 
powyżej 15 000 i wartości  robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której 
wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− robotę budowlaną polegającą na budowie lub  przebudowie oczyszczalni ścieków o 
RLM powyżej 15 000 i wartości  robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której 
został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 
usług projektowych i robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy usługi 
te i roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

  
b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
B1) Zespołem projektowym w składzie : 

− Projektant branży konstrukcyjno budowlanej – osoba posiadająca wykształcenie 
wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, 
na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia 
budowlane w tych specjalnościach; oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w 
zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji 
projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej na minimum 2 projektach obejmujących 
swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub 
przebudowie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł netto każdy; 

− Projektant branży sanitarnej– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
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urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, lub 
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie 
których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych 
specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie 
projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień),  a w tym pełnienie funkcji 
projektanta branży sanitarnej na minimum 2 projektach obejmujących swoim zakresem 
realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie każdej 
oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000; 

− Projektant branży elektrycznej i AKPiA– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie 
prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 
lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania 
uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta branży elektrycznej na minimum 2 
projektach obejmujących swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających 
na budowie lub przebudowie każdej oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000. 

B2) Zespołem wykonawczym w składzie : 

− Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub 
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie 
których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych 
specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami 
budowlanymi jako kierownik budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym 
pełnienie funkcji kierownika budowy na minimum 2 zakończonych zadaniach 
obejmujących swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na 
budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000 i wartości  robót 
nie mniejszej niż 15 mln zł netto - każda, gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 
12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy); 

− Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie 
prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 
lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy 
(licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika robót 
sanitarnych na minimum 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem realizację robót 
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie każdej oczyszczalni ścieków o 
RLM powyżej 10 000, gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 12 miesięcy lub 
przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy); 

− Kierownik robót elektrycznych i AKPiA– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
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instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie 
prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 
lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy 
(licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika robót 
elektrycznych na minimum 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem realizację robót 
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie każdej oczyszczalni ścieków o 
RLM powyżej 10 000, gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 12 miesięcy lub 
przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy); 

− Technolog oczyszczania ścieków – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne 
Oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów, opinii, 
ekspertyz lub doradztwa technologicznego w zakresie technologii oczyszczalni ścieków , 
w tym pełnił funkcje technologa przy minimum 2 zakończonych zadaniach 
obejmujących swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na 
budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000 – każda. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

 
c) Zdolności finansowej : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe 
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.300.000 zł ( słownie : cztery miliony 
trzysta tysięcy złotych ). 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: 
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie  

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na 
podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień ( dalej – JEDZ )  

 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub 

zawodowa lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.  

Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

sytuację techniczną, o której mowa powyżej. 

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 w zakresie 
przewidzianym w niniejszej SIWZ, 

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 

4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub 
kopię potwierdzona przez notariusza, 

5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie 
wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8  

ustawy Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 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 (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

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

 
2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5: 

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. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 450.000,00 złotych, słownie : czterysta pięćdziesiąt  

tysięcy złotych. 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank : Bank Millennium S.A. w Tucholi 
Nr rachunku :  49 1160 2202 0000 0000 60 9050 58 z dopiskiem na blankiecie przelewu: 
wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:   

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi  

2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  
3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia 

pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 
udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie 
oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 

4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić 
poprze złożenie do oferty : 
a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym: dowodu dokonania przelewu lub  
b) oryginału elektronicznego: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji 

ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej. poręczenia udzielanego przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Oryginał elektroniczny powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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osób upoważnionych do jego wystawienia w formacie umożliwiającym Zamawiającemu 
odczyt dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium 

w formacie xml; 
c) Zamawiający dopuszcza wnoszenie wadium w formie pisemnej w oryginale. 

5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 
5 ustawy Pzp.  

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 
1) nazwa i adres Zamawiającego; 
2) nazwę przedmiotu zamówienia; 
3) nazwę i adres Wykonawcy; 
4) termin ważności gwarancji; 

7. Wadium musi być wniesione nie później niż do  wyznaczonego terminu składania ofert.  
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek 

bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 

w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 
odrzucona. 

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 
ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą. 

14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z 

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

2) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

3) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
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IX. Termin związanie ofertą. 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert. 

2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 
do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Na ofertę składają się : 

1) Wypełniony  załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wypełnionym załącznikiem Nr 1a 
Wykaz cen. 

2) Wypełniony załącznik Nr 2 – oświadczenie RODO 
3) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby 

Wykonawcy (jeżeli występują). 
4) Jednolity Europejski Dokument Zamówień ( JEDZ ). 
5) Dowód wniesienia wadium. 
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

2. Ofertę należy złożyć następująco : 

1) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

2) oferta winna być złożona w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym należy 
złożyć wraz z tłumaczeniem w formacie pdf w oddzielnym pliku razem zarchiwizowane ( ZIP ) 
podpisane przez osobę uprawnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

3) wszelkie załączniki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane w formacie pdf 
wymagające potwierdzenia za zgodność z oryginałem należy spakować w oddzielnym pliku 
razem zarchiwizowane ( ZIP ) podpisane przez osobę uprawnioną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

4) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

5) za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
rozumie się dokumenty złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji, 
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6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez wykonawcę wyłącznie przed 
upływem terminu składania ofert, 

7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 
Czynności wymienione w pkt. 1 – 4 należy wykonać wg wskazań określonych w rozdziale III 

Komunikacja elektroniczna. 

 

3.  Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SIWZ. 
 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na 

wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany będzie do złożenia 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 

następujących oświadczeń i dokumentów : 

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

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

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1785). 

1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 

7.  

1.2. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez wykonawców, dokumenty i oświadczenia 

wymienione w pkt. 1 ppkt. 1 – 7 składa każdy z wykonawców. 

1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów,  

1) o których mowa w pkt 1 ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert); 

2) o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
1.4. 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 1.2, 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. 

1.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 

następujących oświadczeń i dokumentów : 

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
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; 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości nad robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu: 

oświadczenie 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 – wg wzoru załącznika nr 3. 

 
4.  Uzupełnianie dokumentów. 

1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
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Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

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

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
 

5. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub 
potwierdzonej kopii, 

2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
4) kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 

lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo, 
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobą poprawnie umocowaną, 

6) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 419 ), powinny być one oznaczone klauzulą 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich 
dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 

2) Zamawiający nie ujawni 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. Zastrzeżenie wykonawcy będzie 
skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, 
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3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez 
dokonanie wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 

4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących : 
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,  
b) ceny oferty,  
c) terminu wykonania zamówienia,  
d) okresu gwarancji, 
e) warunków płatności zawartych w ofercie, 

5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie 
wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez 
Zamawiającego. 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl  w zakładce 
„OFERTY" do dnia 12.08.2019r. do godziny 11:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 12.08.2019 r. 

o godz. 11:15. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, okresu gwarancji na wykonane roboty i 
zamontowane urządzenia, terminu wykonania zamówienia, zawartych w ofertach. 

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny wykonania zamówienia, 
4) okresu gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia,  
5) terminu wykonania zamówienia. 

6.  Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy po upływie 
terminu na wnoszenie odwołania. 

7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ)  
w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, dla każdego z zadań określonych w tym załączniku. 

2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na 
podstawie PFU i wynikać z wypełnionego załącznika Nr 1a Wykaz cen. 

3. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania 
obowiązujących opinii, uzgodnień, uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i 
decyzji pozwolenia wodno-prawnego, wykonania zaprojektowanych robót budowlanych, koszty 
wykonania rozruchu zmodernizowanej oczyszczalni, koszty szkolenia obsługi oraz inne koszty 
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konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
m.in.: 
1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót, 
2) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także 

koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i bada, 
3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 
4) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 
5) koszty sporządzenia operatu kolaudacyjnego, 
6) uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia, 
7) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych, 
8) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia 

zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi  
w szczególności PFU i załącznikach oraz we wszelkich innych częściach SIWZ, a także z wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie PFU pozycji  robót nie uwzględniono pewnych 
czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej  
(np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów związanych  
z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze zmianami w organizacji ruchu, wykonywania 
dróg montażowych i objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na 
stanowiskach roboczych, Zamawiający uzna, że koszty te są zawarte w kosztach pośrednich. 

4. Zasadnym jest, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem 
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac projektowych i robót budowlanych 
będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji 
niezbędnych do wyceny oferty.  

5. Poprawianie błędów w ofercie: 

Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z konsekwencją dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Rażąco niska cena: 

1. Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego  
w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy lub wykonawców  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
1. oszczędności metody wykonania zamówienia,  
2. wybranych rozwiązań technicznych,  
3. wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 
4. oryginalności projektu Wykonawcy,  
5. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 
z późn. zm.) 



Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi  

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. - 2019r 

42 
 

6. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  
a w szczególności wymienione w pkt. 1). 

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Ocena ofert: 

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: 
1. CENA wykonania zamówienia  - 60% 

C = [C min / C bad] x 60 
gdzie: 
C - liczba punktów za cenę  
C min - najniższa cena ofertowa 
C bad - cena oferty badanej 
2. Okres gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia – 40% 

G = [G bad / G max] x 40 
gdzie: 
G - liczba punktów za okres gwarancji 
G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji 
G bad - okres gwarancji oferty badanej 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące 
licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie 
może być dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy liczone będzie, jak dla 36 miesięcy. 
W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 
krótszy niż 24  miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. 

 

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: 

P = C + G 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej : 

1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji Wykonawcy (po złożeniu wymaganych 
oświadczeń i dokumentów na wezwanie Zamawiającego), którego oferta została najwyżej 
oceniona, niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców (za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
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złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każde kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których w art. 89 ust. 4 i 5, brak równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po 
przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co zostanie potwierdzone 
poprzez wydrukowanie elementu wysłanego. 

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację 
zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż  
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu,  
o którym mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 179 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

 
3.  Dodatkowa oferta. 

1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert przedstawiające 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych 
Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 
 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia 
zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument 
potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie 
wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, 
chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela 
Wykonawcy. 
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3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją 
umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji 

zamówienia, 
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie 

przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów 
z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ). 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie dostarczyć aktualne dokumenty 
potwierdzające, że wymienione w wykazie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu osoby posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji dla opracowania 
dokumentacji projektowej i budowy będącej przedmiotem zamówienia, lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).  

5. Wykonawca opracuje w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy ( na podstawie załączonego 
wzoru – załącznik Nr 12 ) harmonogram rzeczowo-finansowy metodą Gantta – Adamieckiego, który 
będzie uwzględniał: 
1) schemat etapowania, 
2) podział zamówienia na poszczególne zadania wykonawcze, w taki sposób aby poszczególne 

zadania (etapy robót) były możliwe do odbioru częściowego, a w tym : 
a) rodzaje robót, 
b) dostawy urządzeń i materiałów dla każdego obiektu ( jako odrębna pozycja w 

harmonogramie ), 
c) harmonogram przerobów i płatności, 

3) wartości poszczególnych zadań, 
4) rozplanowanie zadań w czasie, 
5) kamienie milowe ( ważne zdarzenia w harmonogramie, które podsumowują określony zestaw 

zadań, bądź daną fazę projektu. Oznaczają one pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, które 
można w jednoznaczny sposób określić i wiążą się z dalszymi decyzjami odnośnie dalszego 
rozwoju projektu. Na wykresie Gantta kamienie milowe oznaczamy punktem - najczęściej jest to 
kwadrat obrócony o 45°). 
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6) Wszystkie części składowe harmonogramu rzeczowo- finansowego mają być przygotowane 
według rozbicia szczegółowego Wykazu Cen ( załącznik Nr 1a do SIWZ ) poprzednio 
zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie wymagał uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego 
akceptacji. 

7. Załączony do SIWZ wzór harmonogramu rzeczowego może być modyfikowany przez wykonawcę i 
dostosowany do przyjętej przez niego organizacji robót. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych przez 
Wykonawcę prac projektowych i robót oraz ustalania  płatności częściowych możliwych do 
zapłacenia. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 5 dni od ich otrzymania. 

10. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnionych uwag będzie się uważało za zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

11. Opóźnione wykonywanie lub wprowadzanie zmian po uwagach Zamawiającego do 
harmonogramu rzeczowo – finansowego nie będzie miało wpływu na zmianę terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto. 

Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem 
umowy. 

1a. Z uwagi na okres realizacji zamówienia dłuższy niż rok ( 12 miesięcy ) Zamawiający dopuszcza 
tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za 
częściowe wykonane roboty budowlane. 

1b. W przypadku, o jakim mowa w pkt. 1a, wykonawca obowiązany jest w dniu zawarcia umowy 
wnieść co najmniej 30% należnej kwoty zabezpieczenia na wskazany rachunek Zamawiającego. 

1c. Kolejne kwoty do pełnej wysokości należnego zabezpieczenia będą potrącane przez 
Zamawiającego z należności dla wykonawcy, w tym samym dniu, w którym będzie następować 
zapłata za fakturę. 

1d. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do  połowy okresu, na 
który zostanie zawarta umowa. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli 

oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja musi 
być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje: 
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1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta), 
2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania 

umowy, 
3) nazwę i adres Wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich 

wykonawców wspólnie składających ofertę; 
4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego 

kwotę zabezpieczenia,  
5) dokonanie zapłaty w terminie 14 dni roboczych,  od otrzymania pierwszego pisemnego 

żądania zapłaty, właściwie podpisanego pisemnego oświadczenia, że Wykonawca nie wykonał 
lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy lub też nie zapłacił kar 
umownych wynikających z umowy, 

6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 10 i 11 niniejszego rozdziału na 
okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi, 

7) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

8) gwarancja jest nieprzenośna. 
5. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez Zobowiązanego 

(wykonawcę) bezsporności roszczeń oraz oświadczenia, że zapłacenie żądanej kwoty stało się 
wymagalne. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.  

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci 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. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 3. 

10. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane. 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości 
zabezpieczenia.  

12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby Wykonawca 
ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco (zabezpieczenie 
redukowalne): 
1) kwota zabezpieczenia powinna być podzielona na dwie części: 

a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia 
umowy do zakończenia robót, protokolarnego odbioru robót, 

b) druga część w wysokości 30 %  kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia 
umowy do końca okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego, 

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki 
przedłużono termin wykonania zamówienia, 
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3) w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2 Zamawiający będzie 
uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania 
uzupełnienia ważności jak w ppkt. 2. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający samodzielnie bez konieczności powiadomienia Wykonawcy zmieni 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Wypłata, o której mowa w pkt. 13 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

1. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. 
2. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 
3. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której uzupełnieniu 

podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany treści zawartej umowy w następujących 

okolicznościach i na warunkach : 

1) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy 
rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 
wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu 
zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W 
powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy, numeru rachunku. 

2) Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporządza się protokół 
konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:  
a) opis zmiany,  
b) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez 

wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany 
spoczywa na wykonawcy ), 

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,  
d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany 

wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w umowie i SIWZ okoliczności 
oraz przepisów prawa ), 

e) czas wykonania zmiany,  
f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy ( Zamawiający może uwzględnić możliwość 

wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie 
przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności 
uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie 
umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co 
najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ). 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru 
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 
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3) Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 
a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod 

warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza się zmiany ww. osób 
przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona, 

b) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, 
jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w przypadku: 

− zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy, 

− szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 5 dni : 
silne mrozy poniżej -10˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe 
opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25˚C ) lub warunków 
gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z 
zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym 
terminie, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i 
gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych wykonawca winien zgłosić w 
dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać 
potwierdzone przez Inżyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji 
meteorologicznej, 

− opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, 
że wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności 
i terminowości, 

− nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, 
archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i 
niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane ( bez winy 
wykonawcy z uwagi na brak aktualnych dokumentów ) obiekty budowlane, 

− zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w 
szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych, 

− wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

− wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 
organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

− wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 
powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności 
działania, właściwej dla profesjonalisty, 

− wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 
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− wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
postanowieniami umowy, 

− działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest 
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

− niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do 
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

− wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez 
wykonawcę. 

4) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 
a) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w 
życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona 
w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 

b)  w związku z robotami zaniechanymi  lub zamiennymi. 
5) Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:  

a) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane 
roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź 
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych 
lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej 
sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 
uzyskanie której wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany 
wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana 
rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 

b) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, choroby 
lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub 
jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia 
określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy 
może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby 
warunków SIWZ, 

c) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe 
powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, rezygnacja 
z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji 
robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek 
np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

e) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy, 
f) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców 

wykonawcy; 
6) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach : 

a) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu Umowy – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w 
zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z 
robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 
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b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do 
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania 
elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie 
prowadzi do zmiany wynagrodzenia wykonawcy.  

8) W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
udokumentowane poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego. 

9) Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty 
pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na 
podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen 
jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych przez wykonawcę. 
Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót 
sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych 
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia 
zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich 
uzasadnienie w protokole konieczności. 

10) Przewiduje się możliwość zmiany umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli : 
a) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości zawartej umowy, 
b) zmiana dotycząca dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót 

budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości zawartej umowy, 
c) wartości zmian, o których mowa w pkt. a i b są mniejsze od wartości dla progów unijnych 

dla robót budowlanych. 
d) zmiany, o których mowa w pkt. a - c nie będą prowadzić do zmiany istotnej. 

11) Przewiduje się możliwość dokonania zmiany wykonawcy, z którym zawarto umowę, i którego 
ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

12) Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
13) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób 
odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego 
Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

14) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. 
Dz. U. z 2015r poz. 2008 ze zm. ), wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie wynagrodzenia 
osobowego podlegającego ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca będzie 
zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 



Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi  

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. - 2019r 

51 
 

15) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 14) Strony umowy zobowiązane będą do podjęcia 
następujących działań: 
a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem 
oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania umowy przez wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie, a w 
szczególności: 

− szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia wykonawcy 
oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę, 

− przyjęte przez wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. 
umowy o pracę (do wglądu) lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 
ubezpieczeń; 

b) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może 
zwrócić się do wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych 
wyjaśnień, informacji lub dokumentów, 

c) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego 
pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na 
adres właściwy dla doręczeń pism dla wykonawcy, 

d) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających przedmiotowe zmiany, może przekazać wykonawcy pisemny wniosek 
o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany 
umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian 
przepisów, 

e) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może zwrócić się do 
wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej 
przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę oraz w jakim stopniu 
zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych 
informacji określi Zamawiający w wezwaniu; zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, 
że wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego, 

f) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – e zostanie wykazane, że zmiany 
przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony 
umowy podpiszą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych 
przyczynami zmian przywołanych wyżej przepisów. 
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XVIII. Klauzula informacyjna RODO 

 
Klauzula informacyjna wynikająca 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 dany 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”,  
informuję, że:  

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. p. Małgorzata Oller, 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail : inspektor.rodo@pk.tuchola.pl  
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej 
ustawa Pzp, 

5. dane osobowe Wykonawcy 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, 

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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, 

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8. Wykonawca posiada:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
 danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

9. Wykonawcy nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
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w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 

11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 
 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

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

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

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 182 ust. 
5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

7. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

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

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

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
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XX. Załączniki do specyfikacji 

 
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 
Załącznik Nr 1a – Wykaz Cen 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. RODO 
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 4 – wzór zobowiązania innego podmiotu 
Załącznik Nr 5 – wzór – wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 7 lat 
Załącznik Nr 6 – wzór – wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 7 lat 
Załącznik Nr 7 – wzór – wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia 
Załącznik Nr 8 – wykaz składanych oświadczeń 
Załącznik Nr 9 – wzór umowy 
Załącznik Nr 10 – Koncepcja  
Załącznik Nr 11 – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami 
Załącznik Nr 12 – wzór - harmonogram rzeczowy robót  
Załącznik Nr 13 – Operat wodno-prawny 
Załącznik Nr 14 – Pozwolenie wodnoprawne 
Załącznik Nr 15 – Opis obiektów podlegający modernizacji  
Załącznik Nr 16 – Kopia decyzji środowiskowej 
Załącznik Nr 16.1 – wyjaśnienia do decyzji środowiskowej 
Załącznik Nr 17 – Dokumentacja geotechniczna 
 


