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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). 
 
 
 
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz 
sieci wodociągowej w miejscowości Kąp — Upałty, Gmina Giżycko. 

Etap III 
  (KOD CPV:  Główny - 45200000-9) 

 
 
 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Pełna nazwa Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. 
Adres: Bystry 1 H,, 11 – 500 GIŻYCKO, 
REGON: 281364299, 
NIP: 845-198-19-26.  
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl 
strona internetowa https:// www.gzkbystry.pl 
Godziny pracy: pn. – pt. 7.00 – 15.00 
 
Znak Postępowania: GZK/ZP/8/2020 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem. 
 
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 1843 z późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
większej niż kwota 5 548 000 euro. 
 
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:  
„Zamawiający”– Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o  
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji. 
„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwana dalej 
„ustawa Pzp”. 
„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w 
sposób szczegółowy opisany w III rozdziale. 
„Roboty budowlane” – w rozumieniu art. 2 ust. 8 Ustawy pzp - wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 
„Usługa” – w rozumieniu art. 2 ust. 10 ustawy Pzp - należy przez to rozumieć wszelkie 
świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. 
„Dostawa” – w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy Pzp - należy przez to rozumieć nabywanie 
rzeczy, oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, 
dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 
rozmieszczenie lub instalację. 
„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na 
wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 
„Najkorzystniejsza oferta” – należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu innych kryteriów odnoszących 
się przedmiotu do zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w 
zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać 
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w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena 
lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo  

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 
„Przedsiębiorca” – wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z póź. zm.) - rozumie się przez to przedsiębiorcę w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby 
nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. aktu prawnego, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających 
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

 „Grupa kapitałowa” – wg art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 z póź.zm.) - należy przez to rozumieć wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorcę. 
„Przejęcie kontroli” – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w 
szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w 
zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z 
innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
„Umowa o podwykonawstwo” – w rozumieniu art. 2 ust. 9b ustawy Pzp - należy przez to 

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
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wybranym przez zamawiającego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

„Oznakowanie” – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny 
dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura 
spełniają określone wymogi. 
 
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.),  

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1993); 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).  

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 
r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 229). 

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2479). 

8. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z póź. zm). 
9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 

Dz. U. z 2013r., poz. 674 z póź. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), według zamówień 
klasycznych. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1                        
w związku z art. 39-46 Prawa zamówień publicznych. 

 
 

mailto:przetargi@gzkbystry.pl
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4883
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3404


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
Bystry 1 H, 11-500 Giżycko 
tel. 87 429 94 80 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl 

GZK/ZP/8/2020 

                                                                          
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp — Upałty, 
Gmina Giżycko. Etap III”   

Strona 5 z 33 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej na terenie 
miejscowości Kąp, Upałty, Grajwo  wraz z budową przepompowni ścieków tłoczących ścieki  
z miejscowości Kąp, Upałty, Grajwo do miejscowości Grajwo do istniejącej studni znajdującej 
się na dz. Nr 124/1 obręb Grajwo. 
1)  Zakres zamówienia: 

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Kąp, Upałty, 
Grajwo o następujących parametrach: 

- kanał grawitacyjny: długość L = 990,44 m materiał PVC U Ø 200 SN8, 
- kanał grawitacyjny: długość L = 148,72 m materiał PVC U Ø 160 SN8, 
- rurociąg tłoczny: długość L = 4,87 m materiał PE 100 RC PN 16 SDR17 Ø 90, 
- rurociąg tłoczny: długość L = 1396,47 m materiał PE 100 RC PN 16 SDR17 Ø 63, 
- rurociąg tłoczny: długość L = 1462,34 m materiał PE 100 RC PN 16 SDR17 Ø 110, 
- rurociąg tłoczny: długość L = 1593,99 m materiał PE 100 RC PN 16 SDR17 Ø 75, 
- rurociąg tłoczny: długość L = 690,45 m materiał PE 100 RC PN 16 SDR17 Ø 90, 
- 42 kpl. studni rewizyjnych z betonu klasy C35/45 Ø 1000, 
- 9 kpl. studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego  Ø 425, 
- 12 kpl. studni odpowietrzająco-odwadniających z betonu kl. C35/45 Ø 1000, 
- 5 kpl. studni osadnikowych z deflektorem z betonu kl. C 35/45 Ø 1000, 
- Przepompownie sieciowe 6 szt:  

   *  Przepompownia P5 – przepompownia sieciowa Ø 1500 dz. nr 11/1 
   *  Przepompownia P4 – przepompownia sieciowa  Ø 1500 dz. nr 116/13      
   *  Przepompownia P2 – przepompownia sieciowa Ø 1500  dz. nr 53/4       
   *  Przepompownia P1 – przepompownia sieciowa Ø 1500  dz. nr 51/4       
   *  Przepompownia P10 – przepompownia sieciowa Ø 1200 dz. nr 133/10      
   *  Przepompownia P1.20 – przepompownia sieciowa Ø 1200 dz. nr 154/3    

- Przepompownie przydomowe Ø 800 31 szt.. 
b) Budowa sieci wodociągowej w m. Kąp, Upałty, Graj4wo o następujących 

parametrach: 
- rurociąg wodociągowy (zasilenie hydrantów): długość L = 103,15 m materiał PE100 RC PN16 

SDR 17 Ø 90, 
- hydranty podziemne:  3 szt. DN80 
- zasuwy: 5 szt. DN80 
- zasuwy: 8 szt DN150 
Zakres zamówienia obejmuje również: 
− wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót. 
− wykonanie robót tymczasowych, 
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− pełną obsługę geodezyjną robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w 
formie dokumentu w wersji papierowej – 3 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: 
pdf oraz dxf. 

−  inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, inspekcją kamerą 
DVD sieci kanalizacji grawitacyjnej i przyłączy, odbiorami, pozostałymi badaniami 
kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia. 

− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
− opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
− wykonanie na własny koszt badań bakteriologicznych wody nowowy budowanej sieci 
− wykonanie na własny koszt wszelkich tablic informacyjnych związanych z prowadzonymi 

robotami budowlanymi i zabezpieczeniem terenu robót a także dwóch tablic informacyjnych 
o realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w formacie 120 cm x 80 cm - trwałość przez okres budowy. Przykład tablicy informacyjnej 
stanowi Załącznik Nr  11 niniejszej Instrukcji. 

− po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż 
obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 

− uzyskanie pisemnych oświadczeń od właścicieli o doprowadzeniu działek do stanu 
pierwotnego. 

2) Standardy jakościowe: standardy jakościowe opisane zostały w projektach budowlanych  
i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany według Harmonogramu rzeczowo-
finansowego opracowanego przez Wykonawcę i przedstawionego do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru sprawującemu w imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z 
o.o. nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, w terminie na 2 dni przed terminem 
podpisania umowy. 

4) Kierowanie robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia: 
a) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót pod kierownictwem osoby 

posiadającej odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń i doświadczenie zawodowe rozumiane jako doświadczenie w kierowaniu 
lub/i nadzorowaniu robót budowlanych, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert. 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do podania w ofercie informacji o osobie, która 
zostanie skierowana do realizacji zamówienia - pełnienia funkcji Kierownika Budowy 
oraz wykazania jej doświadczenia zawodowego. 

5) Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów własnych Wykonawcy (przez niego 
zakupionych). 

6)  Materiały rozbiórkowe (kamienne, betonowe i asfaltowe) Wykonawca jest 
zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu 
kompletu dokumentów i oświadczeń niezbędnych do zgłoszenia zakończenia 
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budowy/uzyskania  pozwolenia na użytkowanie. Z wnioskami o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie wystąpi Inwestor. 

8) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

9) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i 
sztuką budowlaną. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w 
szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. 
poz.1333). 

10) Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów. Jeżeli, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ 
występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o 
charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, 
która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z 
treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 

11) Wskazanie materiałów/urządzeń z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy 
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 
jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia                                       
i dopuszczenie przez Zamawiającego zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych 
spełniających te parametry techniczne i jakościowe.  

12) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych 
w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub 
usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę. Za rozwiązania równoważne 
Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące  pełnienie parametrów technicznych, 
ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w dokumentacji projektowej 
bądź w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

13) Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za 
rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone 
przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie 
technicznym przy zachowaniu zgodności, przez odniesienie się w kolejności preferencji 
do: 
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie; 
b)  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie; 
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c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 
wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim 
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 
str. 12); 

e) norm międzynarodowych; 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa; 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne. 

14) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w 
kolejności: 
a) Polskie Normy; 
b) polskie aprobaty techniczne; 
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215,471). 

15) Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach 
Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

16) Wykazanie równoważności (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy.  
W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń równoważnych Wykonawca musi 
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dołączyć do oferty dokumentację przedstawiającą oferowaną technologię (system), 
materiały/urządzenia oraz parametry techniczne i analizę porównawczą, z których 
jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), 
materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały/urządzenia 
równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 

2. Kody CPV 
Główny: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Dodatkowe: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 

3. Rękojmia i gwarancja: 
1) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego a maksym 60 

miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, liczonego 
od dnia protokolarnego pozytywnego końcowego odbioru robót. W okresie gwarancji 
Wykonawca samodzielnie lub za pomocą podwykonawców będzie świadczył bezpłatny 
serwis gwarancyjny wymagany zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami 
obowiązującego prawa wymagającymi dokonywania czynności w zakresie obsługi 
serwisowej. Określone w niniejszej Instrukcji minimalne wymagania Zamawiającego 
dotyczące okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, będące 
przedmiotem zamówienia, mają bezwzględne pierwszeństwo przed jakimikolwiek 
zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej, odnoszącymi się do podanych tam, 
ewentualnie krótszych, okresów gwarancji. 

2) Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa 
maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy. 
Wykonawca winien zaoferować okres gwarancji i rękojmi obejmujący pełne miesiące. 
Zaoferowany dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy będzie punktowany 
tylko do wartości 60 miesięcy. Błędne zaoferowanie gwarancji i rękojmi (np. poniżej 
36 m-cy lub podanie okresu w niepełnych miesiącach) będzie potraktowane przez 
Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ a oferta zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

3) Wymagania dotyczące gwarancji: 
a) Wykonawca obejmie gwarancją przedmiot zamówienia od daty pozytywnego 

końcowego odbioru zamówienia. 
b) reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą 

starannością w określonych terminach. 
c) wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz z 

dokumentami składanymi przy odbiorze końcowym.  
4. Wynagrodzenie Wykonawcy: 
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1) Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  
a) fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze całości robót przez 

Zamawiającego. 
b) fakturami przejściowymi (częściowymi) wystawionymi na podstawie  

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót oraz kosztorysu 
sporządzonego do dokumentacji. Wykonawca w każdym roku 
kalendarzowym tj. 2021 i 2022 wykona po 50 % całości zakresu roboty 
budowlanej. Łączna wartość faktur przejściowych (częściowych) nie może 
przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2) Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru robót częściowych lub 
końcowych podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika 
budowy oraz wykonany kosztorys powykonawczy. 

3) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia/części wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, biorącym udział w realizacji zamówienia lub złożenie pisemnego 
oświadczenia, że przy realizacji zamówienia Wykonawca nie zawierał żadnych 
umów z podwykonawcami. 

4) Ceny określone w ofercie wybranego Wykonawcy nie ulegną zmianie w toku 
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem 
przypadku przewidzianych w umowie. 

5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy 30 - dniowego terminu płatności faktur. 
6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - wypłata 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie w PLN. 
7) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 
8) Sposób rozliczenia i zapłaty należności za realizację zamówienia, określone 

zostały w Załączniku nr 10 – „Wzorze umowy” w sprawie zamówienia 
publicznego. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią wchodzące w skład Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia: Dokumentacje projektowe oraz Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiące SIWZ, 
które przy wynagrodzeniu ryczałtowym są podstawowymi dokumentami określającymi 
rodzaj i zakres prac objętych zamówieniem. Jeżeli konieczność wykonania określonych 
robót budowlanych (w zakresie objętym zamówieniem)  wynika  z dokumentacji 
projektowej, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia niezależnie od tego, czy 
zostały odzwierciedlone w STWiOR, czy nie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową oraz zdobyć na 
swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą 
być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej 
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terenu objętego robotami budowlanymi Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy 
ponosi Wykonawca 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienie osób realizujących zamówienie na umowę                  
o pracę – art. 29 ust. 3a pzp   
1) Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie 

obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: 
a) roboty ziemne i prace montażowe (wykopy oraz przekopy, montaż rurociągów, 

zasypanie wykopów, montaż i demontaż konstrukcji, umocnienie ścian wykopów) 
przy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – wykonywane ręcznie przez 
pracowników fizycznych, 

b)  roboty drogowe rozbiórkowe i przygotowawcze – wykonywane ręcznie przez 
pracowników fizycznych, 

c) prace operatorów sprzętu i środków transportu. 
d) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób nie dotyczy osób 

kierujących budową i robotami, dostawców oraz nie dotyczy osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać 
osobiście roboty lub usługi na rzecz Wykonawcy. Zamawiający nie określa 
wymiaru etatu zatrudnienia. 

2) Dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w powyższym punkcie 
przez Wykonawcę /Podwykonawcę na umowę o pracę: 
a) Oświadczenie zawierające wykaz osób, o których mowa w pkt 1 (wzór 

oświadczenia załączono do siwz), z którymi zawarto umowę o pracę. 
b) Terminy dostarczenia powyższych dokumentów: 
− w dniu podpisania umowy, 
− 3 dni – po dokonaniu zmiany niniejszego pracownika w trakcie realizacji 

zamówienia. 
3) Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełniania 

warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp: 
Zgodnie z § 4 ust. 19 wzoru umowy, który stanowi załącznik do siwz. 

4) Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę 
wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1: 

a) W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek  
z terminów o których mowa w pkt. 2 ppkt b, Zamawiający obciąży Wykonawcę/ 
Podwykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% 
całkowitego wynagrodzenia brutto zawartego kontraktu.  

b) Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienależycie wykonuje umowę, a 
w szczególności gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków, o których mowa w pkt. 
2 ppkt b  przekroczy 3 dni robocze.   
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IV. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 

 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 
     - od dnia podpisania umowy do 30.09.2022r. 
 

  VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.   

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał ,że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 złotych;  
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia powyższe warunki podlegają sumowaniu, tzn. że Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać opisane 
warunki. 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej;  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o długości 
nie mniejszej niż 3 500 m. 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował co najmniej 1 
osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu 
niezbędnym do wykonania zamówienia to jest:  
− kierownik budowy w specjalności sanitarnej– osobą posiadającą co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej 
specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
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zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach 
określonych w art. 23 Ustawy pzp. 

4. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych 
w art. 22a Ustawy pzp. 

6. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów szczegółowo 
opisano w Rozdziale  IX SIWZ.  

7. Zgodnie z art. 24aa Ustawy pzp, Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności  
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w siwz, nie podlega wykluczeniu. 

  

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki 

z art. 24  ust. 1 i ust. 5 pkt 1-4 i 8 Ustawy pzp z zastrzeżeniem ust. 7. 
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14  

oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1-4 i 8 Ustawy pzp, może przedstawić dowody na to,  
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których 
mowa w pkt. 3. 

5. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz. 
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH   
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
1.  Na OFERTĘ składają się następujące oświadczenia i załączniki: 

 

Lp. 
 

Nazwa, rodzaj dokumentu / załącznika 
 

Dokumenty wymagane 
od Wykonawców 

występujących wspólnie 

1 2 3 
 
1 

 

Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 
1 do siwz)  

2 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  (załącznik nr 2 
do siwz). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.    

W przypadku 
oferty wspólnej, 

oświadczenie to musi 
złożyć każdy z podmiotów 

składających wspólną 
ofertę 

3 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, na potwierdzenie w stosunku do nich braku podstaw 
do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - składa 
oświadczenie o którym mowa w pkt 2 niniejszej tabeli. 

 

4 

Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 
- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione  
w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania 
oferty i zawarcia umowy 
- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 
reprezentowania w postępowaniu 
(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) 

 

5 Dowód wniesienia wadium    

 
2. Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1  pkt 23 ustawy Pzp.  

3. UWAGA! Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie to 
może złożyć razem z ofertą. 

4. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
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5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia 

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, niżej wymienionych 
oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

 

Lp. 
 

Nazwa, rodzaj dokumentu / załącznika 
 

Dokumenty wymagane 
od Wykonawców 

występujących 
wspólnie 

1 2 3 

1 

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

W przypadku 
oferty wspólnej, 

dokument ten musi 
złożyć każdy  
z podmiotów 

składających wspólną 
ofertę 

2 

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

W przypadku 
oferty wspólnej, 

dokument ten musi 
złożyć każdy  
z podmiotów 

składających wspólną 
ofertę 

3 

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

W przypadku 
oferty wspólnej, 

dokument ten musi 
złożyć każdy  
z podmiotów 

składających wspólną 
ofertę 

4 

Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. 3.000.000,00 zł 

 

5 
Wykaz robót budowlanych - co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci 
kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 3 

 

mailto:przetargi@gzkbystry.pl


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
Bystry 1 H, 11-500 Giżycko 
tel. 87 429 94 80 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl 

GZK/ZP/8/2020 

                                                                          
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp — Upałty, 
Gmina Giżycko. Etap III”   

Strona 16 z 33 

500 m wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane ( Załącznik nr 5 do SIWZ) Wraz z wykazem 
należy dostarczyć dowody określające czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 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. Przez jedną 
robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach 
jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy złożone przez 
Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków 
udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych 
walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu 
zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w 
dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs 
walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z 
ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 
wystawienia referencji.  

6 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia - co najmniej 1 osobą o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu 
niezbędnym do wykonania zamówienia to jest:  

− kierownik budowy w specjalności sanitarnej– osobą 
posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej 
specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o 
przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego;  

wraz z informacjami na temat: danych personalnych (imię i 
nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, 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, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 
siwz: Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  
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7. Postanowienia dotyczące formy składanych dokumentów: 

1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016r. poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16 października 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) składane są w oryginale lub kopii  
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

4) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w „rozporządzeniu„ sporządzone w 
języku obcym  są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w „rozporządzeniu”, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

6) W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek 
dokumentu/załącznika, oświadczenia i innych dokumentów składanych na wezwanie 
zamawiającego, przez osobę nieuprawnioną  do reprezentacji wprost z postanowień 
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, należy przedłożyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z 
wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię 
dokumentu. 

8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez 
wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy 
niż termin realizacji zamówienia. 

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
wykonawców, winno być złożone w trybie określonym w pkt. 3 niniejszego rozdziału. 

9. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) nie zalega z uiszczaniem 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 – 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10. 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 9, 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. Dokumenty powinny być wystawione w terminach 
odpowiadającym terminom zastępowanych dokumentów z pkt 9. 

11. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 
1) Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem  

nie podlegających ujawnieniu oraz informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę 
pod warunkiem, iż wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie wykonawca wydziela  
i oznacza klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynikaz 
innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

4) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 IX. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW 
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Treść zobowiązania musi określać w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 8 Ustawy pzp. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII  
pkt 2 ppkt 1 - 4. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt 1.  

 
 

 

X.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie  
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).   

2. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi 
oświadczeniami i dokumentami w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (tj Dz. U. 
z 2018r. poz. 2188 z późn. zm. ) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca.   

3. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania 
do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane mogą tam być wyjaśnienia/modyfikacje treści 
siwz, zmiany treści ogłoszenia, zmiany terminu składania/otwarcia ofert. Na wykonawcy 
ciąży obowiązek śledzenia bieżących informacji  na stronie internetowej zamawiającego – 
stanowisko wyrażone w wyroku KIO 1094/11 z dnia 8 czerwca 2011.   

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono siwz.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, poprzez 
wysłanie zapytania na: 
- e-mali: przetargi@gzkbystry.pl, 
- w siedzibie Zamawiającego pok. sekretariat 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w punkcie powyżej. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
- p. Łukasz Zawadka, e-mail: kierownikwodkan@gzkbystry.pl, 
- p.  Emilia Czerwińska, e-mail: przetargi@gzkbystry.pl. 
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

 
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 75.000,00 zł. 
2. Wadium może być wniesione w: 

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

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240  
ze zm.). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP 74 
1020 4753 0000 0602 0038 7290 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium w post. nr 
GZK/ZP/8/2020 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp – Upałty, Gmina Giżycko”. 

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed 
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 

do oferty; 
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie,  

a jego kopia w ofercie. 
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 Ustawy pzp. 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 
zostanie odrzucona. 

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa „Ustawa pzp”. 

 

XII. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 Ustawy pzp).  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody  
na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.  

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna jedynie z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem 
ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 
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przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.  

5. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane 
będzie jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwość de kompletacji zawartości oferty. 

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być adresowane do 
zamawiającego na adres podany w dziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, 
dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
„Oferta w  post. nr GZK/ZP/8/2020 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp – Upałty, 
Gmina Giżycko” 

- nie otwierać do dnia 22.01.2021r. do godz. 10.15” 
 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
poprzez udowodnienie (zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji - Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póżn. zm.), że:  
– nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; 
– stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą; 
– Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
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12. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być 
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej nazwą postępowania,  z 
dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”  

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III 
CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1.  Oferty należy składać do dnia 22.01.2021 r. do godz. 10.00 na adres zamawiającego 

podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminny 
Zakład Komunalny Sp. z o.o.,  adres: Bystry 1H, 11-500 Giżycko - pokój nr 4. 

 
Uwaga:. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas zarejestrowania oferty w siedzibie 

zamawiającego pokój sekretariat. 
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 r. do godz. 10.15 w siedzibie 

zamawiającego. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy 
(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 
https://www.gzkbystry.pl 

informacje dotyczące: 
– kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
– firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
– ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
8. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę  

z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 Ustawy pzp. 
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY 

 
1. Cena oferty jest to  kwota wymieniona w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszej siwz. 
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że cena 

ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające 
wprost ze specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiarów robót jak również 
inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca 
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia 
określa w § 1. art. 632 następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
prac”. W związku z tym, cena oferty musi zawierać wszelkie składniki cenotwórcze i 
koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

3. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się  
do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie 
przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś końcówki 0,5 grosza i wyższe, 
zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch 
miejsc po przecinku.   

4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
5. Cena oferty to cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT, jeżeli ustawa taki podatek 

przewiduje). 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w  kryteriach: 
– cena ofertowa brutto – C – 60%; 
– okres gwarancji i rękojmi – R - 40% 

 
 
Cena ofertowa brutto – „C” – waga kryterium (znaczenie): 60% 
  Cn 
C = -----------------  x 60 pkt,  gdzie: 
  Cb 
 
C - ilość punktów za kryterium „Cena ofertowa brutto”, 
Cn -  najniższa cena spośród ofert ocenianych nie podlegających odrzuceniu, 
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Cb - cena oferty badanej, 
60% -  waga (znaczenie) kryterium. 
 
Maksymalna liczba punktów (C) jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60,00 
punktów. 
 
 
Okres gwarancji i rękojmi – „R” – waga kryterium (znaczenie): 40 % 
 
Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie  
w sposób następujący:   

• 36 miesięcy – 0 pkt, 
• 48 miesięcy – 20 pkt, 
• 60 miesięcy – 40 pkt. 

 
Maksymalna liczba punktów (R) jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 40,00 
punktów. 
 

Całkowita liczba punktów, jaką może otrzymać dana oferta, zostanie obliczona 
wg poniższego wzoru: 

 
L = C + R 
 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto”, 
R – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 
(L)  
 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zmawiającego, w formie pisemnej po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, chyba że w postępowaniu została 
złożona tylko jedna oferta. 

2. O terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, faksem 
bądź mailem. 

3. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy przez Zamawiającego, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy, w przypadku składania oferty wspólnej, 
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

4. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy przez Zamawiającego, nie 
później niż 2 dni przed podpisaniem umowy, dostarczy do Gminny Zakład Komunalny 
Sp. z o. o,  adres: Bystry 1 H, 11 – 500 Giżycko - pokój nr 4 w celu weryfikacji: 
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1) kosztorys ofertowy szczegółowy na cały zakres umowy – 3 egz.  
2) harmonogram rzeczowo-finansowy na cały zakres umowy – 3 egz. 

6. Wykonawca, nie później niż w dniu podpisania umowy, dostarczy: 
1) kopię uprawnień i kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa, ustanowionego przez Wykonawcę Kierownika budowy, 
potwierdzającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane); 

2) oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, wg zamieszczonego w 
siwz wzoru (załącznik nr 4 do siwz), 

3) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż określona w § 5 ust. 1 wzoru umowy na okres 
trwania umowy, 

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami § 8 wzoru umowy 
(w wysokości 5% wartości złożonej oferty). 

7. Niespełnienie niniejszych warunków przez Wykonawcę, Zamawiający uzna  
za uchylanie się przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z 
art. 94 ust. 3 Ustawy pzp. 

 
 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie  

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej 
zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  
w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 
148 ust. 2 Ustawy pzp. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku PKO BP 74 1020 4753 0000 
0602 0038 7290 z podaniem tytułu wpłaty „zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w post. nr GZK/ZP/8/2020 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp – Upałty, 
Gmina Giżycko” 
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6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, 
że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 
maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy 
zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione 
czy nie. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

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

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni  
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - wzór umowy (załącznik nr  10 do siwz) 

 
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy, w sytuacjach 

określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U.2019 poz.1843 t. j. ze zm.), w szczególności w przypadku gdy  konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy: 

1) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest 
możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy 
niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, wstrzymanie robót przez uprawnione organy lub inny podmiot, z 
przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, jednakże nie później niż 
30.06.2023r.; 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 
postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 
powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego;  

3) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze 
zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmianą wytycznych 
przełożonych Zamawiającego,  

4) zmianę wynagrodzenia umownego - w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych 
identycznych lub analogicznych do robót ujętych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu ofertowego. 
Wycena ewentualnych robót dodatkowych, lub zamiennych, niewystępujących w 
kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny 
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jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu 
ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących 
nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym: 
3.1 stawka roboczogodziny „R”=________zł/gr, 
3.2 koszty pośrednie „Kp”=_________%, 
3.3 sprzęt „S” w zł/h, 
3.4 zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp)=_______%, 

Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu będą przyjmowane wg 
średnich cen rynkowych ujętych w publikacji „SEKOCENBUD” z okresu opracowania 
kosztorysu ofertowego do przetargu. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” oraz urządzeń zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez 
Zamawiającego dowodów zakupu załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady 
rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm KNR, w oparciu  
o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokona zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy 

w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 wartość netto wynagrodzenia nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 wynagrodzenie netto wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikająca ze 
zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 wynagrodzenie netto wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia  zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4, wynagrodzenie netto wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 
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zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia  przystąpienie lub zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych podstawowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego  

7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 
wykonawcę wniosku (oświadczenia) w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) o 
wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 
w ust. 5.  

8. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wchodzą w życie z dniem z złożenia 
wniosku (oświadczenia), o którym mowa w ust. 7 , jednakże nie wcześnie niż z dniem 
wejścia w życie nowych przepisów prawa regulujących zagadnienie o którym mowa  
w ust. 7.  

 

 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes   

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy pzp,  jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy pzp. 

 
 

XXI. UMOWA RAMOWA 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy pzp 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia  takiego zamówienia. 
 

XXIII. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY 
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@gzkbystry.pl 
https:// www.gzkbystry.pl 
 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OBCEJ 

 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie obcej.  
 
 

XXVI. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XXVII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

XXVIII. PODWYKONAWSTWO 

 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Szczegóły dotyczące realizacji umowy z udziałem Podwykonawców określa wzór umowy.  
 

 
XXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku   
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem  Pani/Pana  danych   osobowych jest Gminny Zakład Komunalny 

Sp. z o. o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko, tel.: 87 429 94 80, e-mail: 
daneosobowe@gzkbystry.pl,  www.gzkbystry.pl; 
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2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych pocztą elektroniczną - adres email: 
daneosobowe@gzkbystry.pl lub pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres 
Administratora; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp” oraz zawarcia umowy. Podstawą prawną 
ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminnym Zakładzie 
Komunalnym Sp. z o.o. jako spółce gminnej; 

4) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, 
NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez 
osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Gminnego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; Ponadto dane osobowe będą przechowywane  przez 
okres  oraz  w zakresie  wymaganym  przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze 
zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których 
dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

10) Państwa dane osobowe nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany, w 
tym nie będą podlegać profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

11) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej; 

12) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 

RODO; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych na 

podstawie art. 16 RODO ; [Wyjaśnienie: zgodnie z art. 8a ust. 3 i art. 79 ust. 
1b ustawy Pzp skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
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zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy   w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników]. 

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych  na  podstawie  art.  18  RODO  z  zastrzeżeniem  przypadków,     o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; [Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego]. 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

13) Nie przysługuje Pani/Panu: 
 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. 

2. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informujemy iż: 
− 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, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

− 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. 

3. Jednocześnie przypomina się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, 
chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 
ust. 5 RODO. 

 
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW. 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (w siwz); 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i braku podstaw do wykluczenia  (w siwz); 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 
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Załącznik nr 4 –  oświadczenie o zatrudnieniu ( w siwz); 
Załącznik nr 5 - wykaz osób do wykonania zamówienia (w siwz); 
Załącznik n 6 - wykaz robót budowlanych (w siwz); 
Załącznik nr 7– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,; 
Załącznik nr 8 – przedmiar.; 
Załącznik nr 9 – projekt; 
Załącznik nr 10 – wzór umowy; 
Załącznik nr 10 a – harmonogram rzeczowo-finansowy   
Załącznik nr 10 b  – wzór umowy/podwykonawstwo 
Załącznik nr 11 – przykład tablicy informacyjnej 
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	„Usługa” – w rozumieniu art. 2 ust. 10 ustawy Pzp - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.
	„Dostawa” – w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy Pzp - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować d...
	„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
	„Najkorzystniejsza oferta” – należy przez to rozumieć ofertę:
	a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu innych kryteriów odnoszących się przedmiotu do zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry...
	b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;
	„Przedsiębiorca” – wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z póź. zm.) - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
	a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w ...
	b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
	c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy  o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności g...
	d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji  i konsumentów – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
	„Grupa kapitałowa” – wg art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 z póź.zm.) - należy przez to rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub po...

	1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), według zamówień klasycznych.
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