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Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

ul. Świętego Antoniego 1 

05-530 Góra Kalwaria 

 

 

Zamówienie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów”  

 

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 

do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 
ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria 
tel: (22) 72 73 546, fax: (22) 72 72 332,  e-mail: zgk@post.pl 

2. Oznaczenie Wykonawcy 

Na potrzeby niniejszego zamówienia: 

1) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej 
liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity  Dz. U. z  2019 r. poz.1843 z 
późn. zm.).; 

2) termin „Lider” oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie 
konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia oraz 
udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach 
związanych z wykonaniem zamówienia. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 
imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie 
prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania zamówienia 
będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera wskazane w umowie; 

3) termin „Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w oparciu o zapisy 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 do których nie 
stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (dalej: „Regulamin”). 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. „Modernizacja oczyszczalni 

ścieków Moczydłów”.  
 

2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w oparciu o zapisy 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 
2020 do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych(dalej: 
„Regulamin”). 
 

2.3.  Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
a) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, decyzji i pozwoleń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie posiadanego przez 
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Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków Moczydłów”; 

b) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej 
przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której 
mowa powyżej, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu 
umowy oraz wszelkich czynności wymaganych prawem dla zadania „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków Moczydłów”. 
 

2.4.  Przedmiot zamówienia objęty zostanie rękojmią oraz gwarancją jakości zgodnie  
z postanowieniami wzoru umowy przez okres 60 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego całości robót przez Zamawiającego co zostanie 
poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 
 

2.5. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-
użytkowym (PFU) stanowiącym Część III niniejszej SIWZ. 

 

2.6. Wykonawca ma możliwość odwiedzenia i sprawdzenia miejsca Robót oraz jego otoczenia 
w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników koniecznych 
do przygotowania jego oferty i podpisania umowy w niniejszym Postępowaniu. 
Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.  
 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

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

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

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
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45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg. 

5. Informacja o przewidzianych zamówieniach z wolnej ręki. 

Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 
6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym 
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, 
terminu wykonania, okresu gwarancji / okresu rękojmi i może obejmować zakresy nie ujęte w IDW, 
Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w tych 
zakresach oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń i decyzji na realizację tych robót. 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 31.10.2022 roku. 

8. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 
wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia. 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 

2) spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie Zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie 
mniejszej niż 3 mln PLN. 

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę informacji z 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
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środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 
przed upływem terminu składania ofert; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wyznacza szczególne warunki w tym zakresie. 

9.2 Szczególne warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełnić Wykonawca w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, 
w zakresie: 

1) doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), jeżeli 
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a w 
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa 
zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie mechaniczno - biologicznej 
oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco- denitryfikujący osad czynny, 
przeznaczonej do obsługi co najmniej 15 000 RLM, przy czym każde z zadań obejmowało co 
najmniej roboty w zakresie technologii oczyszczania ścieków, a wartość zadań wyniosła łącznie 
nie mniej niż 20 000 000 zł brutto. 
Pod pojęciem roboty w zakresie technologii oczyszczalnia ścieków Zamawiający rozumie: 
roboty instalacyjne i montażowe zespołu urządzeń i instalacji służących oczyszczaniu ścieków. 
W dacie złożenia oferty co najmniej jedna z oczyszczalni wskazanych do spełniania ww. 
warunku muszą być oddane do użytkowania oraz posiadać wyniki badań wskaźników ścieków 
oczyszczonych, potwierdzające, że obiekt spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego w 
zakresie usuwania biogenów jak dla aglomeracji co najmniej 15 000 RLM. 
 

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia (w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), jeżeli wykaże, że 
dysponuje tymi osobami:   
 

Lp. Funkcja Wymagania (Uprawnienia / Doświadczenie) 

1. Kierownik Budowy 1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń  

lub 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

2.  Doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi przy realizacji (budowie, 
rozbudowie, przebudowie) co najmniej jednej 
mechaniczno - biologicznych oczyszczalni 
ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-
denitryfikujący osad czynny, przeznaczoną do 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców  

6/39 

Lp. Funkcja Wymagania (Uprawnienia / Doświadczenie) 

obsługi co najmniej 15000 RLM w okresie nie 
dłuższym niż 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert. 

2. Specjalista technolog w 
zakresie oczyszczalni 
ścieków – Kierownik 
Rozruchu 

Doświadczenie: przy prowadzeniu rozruchu co najmniej 
jednej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni 
ścieków działających w oparciu o nitryfikująco-
denitryfikujący osad czynny, przeznaczonych do obsługi 
co najmniej 15000 RLM. W dacie złożenia oferty 
oczyszczalnia ta musi być oddana do użytkowania, musi 
być zakończony rozruch oraz potwierdzone spełnianie 
warunków pozwolenia wodno-prawnego, w szczególności 
w zakresie podwyższonego usuwania biogenów. 

 

3. Kierownik Robót w zakresie 
budowy sieci i instalacji 
sanitarnych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  

4. Kierownik Robót Drogowych Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności drogowej  

5. Kierownik Robót 
Elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

Doświadczenie przy realizacji (budowie, rozbudowie, 
przebudowie) co najmniej jednej instalacji elektrycznej 
oraz automatyki i sterowania w oczyszczalni ścieków, 
przeznaczoną do obsługi co najmniej 15000 RLM 

 

6.  Kierownik Robót 
Budowlanych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,  

 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w 
ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca 
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).  

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, 
wyszczególnione wyżej jeżeli:  

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych  

oraz  

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o 
uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których 
mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) dotyczące świadczenia usług 
transgranicznych.  

Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem 
polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni we własnym zakresie na czas realizacji 
zamówienia tłumacza języka polskiego. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji specjalistów przez te same osoby 
za wyjątkiem łączenia funkcji Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót w zakresie budowy sieci i 
instalacji sanitarnych. 

UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane ekonomiczne lub 
finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tych danych według średniego 
kursu NBP z dnia ukazania się niniejszego zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3) Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w 
oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt 4) poniżej metodą spełnia 
(1) – nie spełnia (0). 

4) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów 
potwierdzających, że oferta Wykonawcy nie podlega wykluczeniu, zgodnie z §5 ust. 4 
Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw 

do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), podpisane przez 
osobę/osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie ze złożonym 
pełnomocnictwem, 

b) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę; 
c) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 1)  Wykonawca, zobowiązany jest 

do przedłożenia wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
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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 roboty 
zostały wykonane, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 z 
załączeniem dowodów, określających, czy te roboty zostały wykonane należycie. 
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości, 
Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane 
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakres robót. 

d) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 2): Wykonawca, zobowiązany jest 
do przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego 
zamówienia wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym 
celu Wykonawca winien wypełnić i przedłożyć załącznik nr 4 do niniejszego zamówienia.  

UWAGA: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów techniczne lub zawodowe Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o 
których mowa w lit. a) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy 
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), zobligowani są ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo należy dołączyć do 
oferty.  

6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 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 wraz ze 
wskazaniem zakresu udostępnienia, czasu trwania udostępnienia, sposobu wykorzystania tych 
zasobów oraz charakteru łączącego udostępniającego z Wykonawcą. 

7) Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, za 
wyjątkiem oświadczeń, które winny być złożone wyłącznie w formie oryginałów. 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków i brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami 
zawartymi w pkt 9 niniejszego dokumentu. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
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zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

2. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika ze skutkiem 
wobec wszystkich mocodawców. 

3. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do 
zawarcia Umowy regulującej swoją współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze 
oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię 
Umowy, opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania 
przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika oraz 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 
(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy 
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 

6. Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani 
wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. Pełnomocnictwo może 
być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże 
Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem iż jest ono udzielone w 
związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje pozostałych 
Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być 
identyczny. 

7. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i winno zawierać: oznaczenie Mocodawcy, 
oznaczenie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa. Wskazane jest by określało czas na jaki 
zostało udzielone (wymagana forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie „za 
zgodność z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa). 

10. Wadium 

1) Wartość wadium 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 300 000 
PLN , słownie: trzysta tysięcy PLN. 

2)  Forma wadium. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
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W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być 
one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z 
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

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

• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, 

• kwotę gwarancji, 

• termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą), 

• bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą 
przesłanki utraty wadium. 

3) Miejsce i sposób wniesienia wadium 

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

nr konta: 82 8003 0003 2001 0009 5354 0001 

z dopiskiem: Wadium - Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów”, nr ref 
ZGK/ZP/10/20 

 Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu.  

b) W przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego 
(gwarancji lub poręczenia), należy wnieść (zdeponować) w sekretariacie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  w Górze Kalwarii czynnym w godz. 7.00 – 15.00, a do oferty zaleca się 
dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopię. W przypadku 
wniesienia wadium w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) 
dokument przekazać należy na adres: r.kaczmarek@zgkgk.pl, a do oferty zaleca się dołączyć 
poświadczony przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” wydruk tego dokumentu. 

c) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed 
upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 

4) Termin wniesienia wadium 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

5) Zwrot wadium 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 
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6) Utrata wadium 

a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych oświadczeń lub 
dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej 
lub rachunkowej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

b) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

11. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy, otwarty w PLN.  

12. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) Wymagania podstawowe 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty należy przygotować ściśle według wymagań 
określonych w niniejszej IDW. 

c) Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty muszą być podpisane 
przez wszystkie te osoby. 

d) Upoważnienie osób do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów musi 
bezpośrednio wynikać z odpowiednich dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z 
właściwego rejestru) to należy przygotować stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może 
być następnie przedstawione w formie oryginału albo w uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

e) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
(firmy) i siedziby. 

f) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty, w tym również te przedstawiane w 
formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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2) Forma 

a) Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w 2 
egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia na nośniku elektronicznym), mieć formę pisemną i format 
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
mogą być dokonane komputerowo lub ręcznie. 

c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego. 

d) Całość oferty oraz oświadczeń lub dokumentów powinna być złożona w formie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  

e) Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 
więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

f) Wszelkie miejsca w ofercie oraz w oświadczeniach lub dokumentach, w których Wykonawca 
naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w 
których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

g) Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych „za zgodność z 
oryginałem” kopii natomiast w przypadku pełnomocnictwa oraz oświadczeń Wykonawcy, w 
formie oryginału; pełnomocnictwo może być wniesione także w uwierzytelnionej notarialnie 
kopii.  

h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

i) W ofercie oraz w przedkładanych oświadczeniach lub dokumentach należy zamieścić spis 
treści z wyszczególnieniem ilości stron. 

3) Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
IDW. 

b) Dowód wniesienia wadium, 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/Wykonawców, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

d) wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej IDW, 

e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
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do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
4 do niniejszej IDW, 

f) Tabelę Wartości Elementów Scalonych wypełnioną zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 
IDW, 

g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), 

h) stosowne Pełnomocnictwo(a) –  w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty oraz 
oświadczeń lub dokumentów nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji albo gdy oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie 
podpisuje Wykonawca, 

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, 

j) pozostałe dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt 9 niniejszej IDW potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

k) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

4) Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich 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.: 
- przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.) 
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,  

- stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty;  
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona, 

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, 

- zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w 
ustawy będzie skutkować odtajnieniem tych informacji, 

- Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności w ofercie. 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: P. 
Robert Kaczmarek 

tel. (22 )727 35 46 wew. 2128 

adres e-mail: r.kaczmarek@zgkgk.pl        
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Porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną. 

14. Wyjaśnienie i zmiany w treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1) Wyjaśnianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia .  

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie internetowej 
Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

 

2) Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Dokonaną zmianę Zamawiający 
umieści na stronie internetowej. 

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1) Ofertę należy złożyć sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, 
ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres 
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  23.12.2020 r. do godz.  12.00 

czasu lokalnego 

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Oferta w postępowaniu na:  Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów, nr 
ref ZGK/ZP/10/20 

 
Nie otwierać przed dniem: 23.12.2020 r. godz. 12.30 

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

16. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2) Zmiana złożonej oferty 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. 
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3) Wycofanie złożonej oferty 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.” 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Górze Kalwarii, ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria 

W dniu 23.12.2020 r. o godz.  12.30 

czasu lokalnego 

18. Tryb otwarcia ofert 

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

2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4) Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b) informacje dotyczące ceny, 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
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5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o 
których mowa powyżej w punkcie 1 i 4. 

19.  Okres związania ofertą 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu 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. 

3) W przypadku nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą Wykonawca podlega 
wykluczeniu. 

20.   Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 

2) Ceną oferty, jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

3) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

4) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie oraz zawiadomi Wykonawcę o 
poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

21. Kryteria oceny ofert 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena (brutto) 80 % 

2. Doświadczenie Kierownika budowy 10 % 

3 Doświadczenie Kierownika Rozruchu 10% 

 

1) Kryterium 1 – cena (80 pkt) 
 
Do oceny ofert przyjmuje się cenę brutto badanej oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta 
z najniższą ceną. Ilość punktów będzie wyliczana według wzoru: 
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Pi (C) =    • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty “i”; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” – 80  

 

2) Kryterium 2 – Doświadczenie Kierownika budowy (10 pkt) 
 
Zamawiający przyzna punkty oceniając doświadczenie w realizacji co najmniej jednej 
mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-
denitryfikujący osad czynny, przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte w okresie 
nie dłuższym niż 10 lat przed upływem terminu składania ofert: 

 
- za zaoferowanie doświadczenia w realizacji (budowie, rozbudowie, przebudowie) jednej 

mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-
denitryfikujący osad czynny, przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte 
w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed upływem terminu składania ofert – 0 pkt 

- za zaoferowanie doświadczenia w realizacji (budowie, rozbudowie, przebudowie) dwóch  
mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-
denitryfikujący osad czynny, przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte 
w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed upływem terminu składania ofert - 5 pkt 

- za zaoferowanie doświadczenia w realizacji (budowie, rozbudowie, przebudowie) trzech 
mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-
denitryfikujący osad czynny, przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte 
w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed upływem terminu składania ofert - 10 pkt 

Uwaga: Obliczenie punktów w kryterium:  

Doświadczenie Kierownika Budowy będzie weryfikowane na podstawie złożonego 
przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 4 do IDW – Wykaz Personelu na potrzeby 
kryterium oceny ofert. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wyżej 
wymienionego Załącznika nr 4, w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy 
otrzyma 0 punktów w kryterium. 

3) Kryterium 2 – Doświadczenie Kierownika Rozruchu (10 pkt) 
 
Zamawiający przyzna punkty oceniając doświadczenie w rozruchu co najmniej jednej 
mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-
denitryfikujący osad czynny, przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte w okresie 
nie dłuższym niż 10 lat przed upływem terminu składania ofert: 

 
- za zaoferowanie doświadczenia w rozruchu jednej mechaniczno - biologicznych 

oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny, 
przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed upływem terminu składania ofert – 0 pkt 

- za zaoferowanie doświadczenia w rozruchu dwóch mechaniczno - biologicznych 
oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny, 

Ci
Cmin
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przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed upływem terminu składania ofert - 5 pkt 

- za zaoferowanie doświadczenia w rozruchu trzech mechaniczno - biologicznych 
oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny, 
przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, zdobyte w okresie nie dłuższym niż 10 
lat przed upływem terminu składania ofert - 10 pkt 

Uwaga: Obliczenie punktów w kryterium:  

Doświadczenie Kierownika Rozruchu będzie weryfikowane na podstawie złożonego 
przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 4 do IDW – Wykaz Personelu na potrzeby 
kryterium oceny ofert. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wyżej 
wymienionego Załącznika nr 4, w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy 
otrzyma 0 punktów w kryterium. 

 
4) Ostateczna ocena punktowa Oferty 

Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą 
ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne kryteria: 

 
 Pi = Σ Pi (X) 

gdzie : 
Pi ocena punktowa Oferty "i"; 
Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne kryteria. 

 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Zamawiający oceni ważne oferty zgodnie z kryteriami przedstawionymi powyżej. Zamawiający 
uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska największą ilość punktów. 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

22. Oferta z rażąco niską ceną 

1) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  
3) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców  

19/39 

23. Uzupełnienie oferty, wyjaśnienia, poprawa omyłek. 

1) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli pełnomocnictw lub 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do 
ich uzupełnienia w określonym terminie chyba, że mimo ich złożenia wykonawca podlega 
wykluczeniu lub oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Nieuzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem 
oferty.  

2) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, zawierające błędy lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia wykonawca podlega wykluczeniu lub oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 
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 może wezwać wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 - 3, jak również 
dotyczących treści oferty. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub braku złożenia wyjaśnień w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, 
który nie udzielił wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.      

5) Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie postępowania udzielenia w 
wyznaczonym terminie wyjaśnień i informacji oraz przedstawienia dokumentów dotyczących 
oferowanych usług, dostaw lub robót budowlanych. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub 
żądanych dokumentów, albo braku złożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie udzielił wymaganych 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie.      

6) Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi 
wykonawca.  

24. Tryb oceny ofert. Odrzucenie oferty. 

1) Sposób oceny zgodności oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Ocena zgodności oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeprowadzona 
zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w 
swej ofercie. 

Ocenie podlegać będzie  zarówno  formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Sprawdzanie wiarygodności ofert 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

3) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  
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b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;  

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;  
e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 do których nie stosuje się przepisów ustawy 
prawo zamówień publicznych;  

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  
h) wykonawca nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
i) dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
j) została złożona po upływie terminu składania ofert;  
k)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

25. Wykluczenie Wykonawcy 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawców, wobec których zaistnieją przesłanki do wykluczenia wskazane w 
Regulaminie tj: 

2) spełniają którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 lub 5 Ustawy (co do 
których zaistniała przesłanka wykluczenia lub możliwości wykluczenia, określona w art. 24 
ust.1 i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz. 
U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.).);  

3) złożyli Zamawiającemu nieprawdziwe informacje;  

4) nie udzielili Zamawiającemu w wyznaczonym terminie żądanych wyjaśnień  
i informacji, albo nie przedstawili wymaganych przez Zamawiającego dokumentów 
dotyczących oferowanych usług, dostaw lub robót budowlanych;  

5) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie wnieśli 
wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą;  

6) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w wyniku zamierzonego działania lub 
niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

7) z którymi Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

8) w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od zawarcia umowy z 
Zamawiającym po wyborze ich oferty jako najkorzystniejszej. 

 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców  

21/39 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

 

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

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

2) Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej 
wskazując: 

-nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru; 

-oferty odrzucone;  

-wykonawców wykluczonych z postępowania;  

W postępowaniach, dla których w Regulaminie określono konieczność upublicznienia ich na 
stronie internetowej Zamawiającego, informację o wyborze oferty upublicznia się w ten sam 
sposób jak ogłoszenie o wszczęciu zamówienia. 

3) Zamawiający odrębnym pismem wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy. 

27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 
10% całkowitego wynagrodzenia ofertowego (cena oferty brutto). 

2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.  

3) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem koniecznym zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia.  

4) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach 
wskazanych w Regulaminie.  

5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej 
przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
bezpośrednio do Zamawiającego oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia albo dokumentu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego w 
formie elektronicznej podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w myśl przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia. 

6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 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, zamawiający przechowuje je na rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt 
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prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy oraz o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego. 

9) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 3., z zastrzeżeniem, iż zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10) Zamawiający zwróci lub zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 
30 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i odbioru ostatecznego 
robót. Pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia w okresie rękojmi i gwarancji zostanie zwrócone w 
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dla kontraktów na roboty budowlane. Warunki 
i termin zwrotu określają warunki umowy zawarte w II Części SIWZ. 

11) Zamawiający może wyrazić zgodę na wniesienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w dniu jej zawarcia, natomiast pozostałe 70% zostałoby potrącane w 10 równych ratach z 
kolejnych faktur Wykonawcy. Odpowiednie zapisy dotyczące warunków spłaty 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostaną wprowadzone do umowy. 

28.  Unieważnienie postępowania 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:  
1) nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;  
2) nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie 

podlegającego wykluczeniu;  
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;  
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może i wyrazi wolę 
zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;  

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mają obowiązek przekazywać na piśmie lub drogą elektronicznie z niezwłocznym potwierdzeniem 
pisemnym. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za 
wniesione z chwila, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 
treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w 
godz. od 7:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

30. Podwykonawstwo 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w Formularzu do Oferty.  

3) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
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nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację danej 
części zamówienia.  

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5) Powierzenie wykonania części zamówienia, określonej w załączniku nr 1 – Formularz Oferty 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

31. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

1) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
e) jest zawarta na okres wskazany w SWZ; 

2) Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie. 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy korespondencyjnie. 

3) Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadkach i 
na zasadach określonych we wzorze umowy.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (o ile Zamawiający wymaga). 

5) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, 
Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego, została mu doręczona umowa regulująca współpracę tych Wykonawców spełniająca 
warunki opisane w pkt 9 niniejszej IDW. 

32. Klauzula informacyjna RODO 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 
będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną. 
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1) Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest; Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Górze Kalwarii, ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria. 

2) W Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych 
osobowych (IODO). Wszelkie pytania, uwagi, wnioski oraz oświadczenia dotyczące danych 
osobowych można kierować do IODO na adres e-mailowy: iodo@zgkgk.pl lub na adres 
spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra 
Kalwaria. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umów; 
c) realizacji uzasadnionego interesu Zamawiającego;  
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia). 
 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 
lit. b, c i f RODO. 

5) Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy ADO, usługodawcy wykonujący 
usługi na rzecz Zamawiającego, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie 
przepisów prawa, podmioty i organy uprawnione do kontroli działalności Zamawiającego. 

6) Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celów wskazanych w punkcie 
3, chyba że okres dłuższy będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub 
uzasadnionego interesu Zamawiającego. Dane będą przechowywane w szczególności 
przez okres wynikający z obowiązków podatkowych lub archiwizacji danych, przedawnienia 
roszczeń, nadto dane będą przetwarzane przez okres wynikający z zobowiązań 
związanych z obowiązkiem archiwizacji danych dotyczących realizacji projektów 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.   

7) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 
z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane 
te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do 
uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2   adresem e-mail; 

8) Ma Pani/Pan: 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców  

25/39 

- 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) 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, 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem zawarcia 
Umowy, bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja Umowy; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

33. Środki odwoławcze 

1. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Zamawiającego lub Komisję, 
jak również na czynność wyboru ofert najkorzystniejszej, w toku postępowania wykonawcom 
przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca 
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.  

2. Skarga powinna zostać złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

3. Skarga wniesiona po terminie zostaje odrzucona. 

4. Wniesienie skargi jest możliwe tylko przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu 
zamówienia.  

5. Skarga podlega rozstrzygnięciu w ciągu 5 dni od dnia jej wniesienia.  

6. Wniesienie skargi jest jedynym przewidzianym Regulaminem środkiem odwoławczym. 

7. Prezes rozstrzyga skargę w formie decyzji. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie. Od 
rozstrzygnięcia skargi przez Prezesa odwołanie nie przysługuje. 

8. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęła skarga 
lub unieważnia postępowanie. 
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34. Wykaz załączników do IDW. 

 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego  

Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót. 

Załącznik nr 4 

Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Załącznik nr 5 Tabela Wartości Elementów Scalonych 
 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 14 niniejszej IDW. 
Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać informacji wymaganych przez Zamawiającego określonych w 
treści załączników. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” 
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu POIiŚ 2014-2020. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGK/ZP/10/20 

 ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

ul. Świętego Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria 

 WYKONAWCA:2:        
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem się z treścią  zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, akceptuję je w 
pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, posiadam niezbędne mi dane do złożenia  oferty. 
 

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania 
ofertowego, wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji. 

 
3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

brutto: ................................................................................................... [PLN] 

(słownie: ............................................................................................... [PLN]) 

W tym uwzględniono cenę netto w wysokości: ..............................................[PLN] 

(słownie: ................................................................................................ [PLN] 

oraz należny podatek VAT=23% w wysokości:.............................................. [PLN] 

(słownie: ............................................................................................... [PLN]) 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w pkt 3 ma 
charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie prace oraz koszty dodatkowe pozwalające 
zrealizować przedmiot umowy w pełnym zakresie.  

5. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  
6. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

 

2Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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7. Oświadczam(amy), że będę/będziemy realizować umowę zgodnie z Umową, OPZ oraz 
wszelkimi załącznikami do ww. dokumentów,  

8. Podana w pkt 3 cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia; 

9. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31 października 2022 r.  
10. Zobowiązuję się do udzielenia rękojmi i gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu 

zamówienia opisanych postanowieniami wzoru umowy na okres 60 miesięcy. Termin gwarancji 
i rękojmi rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego całości robót przez Zamawiającego co 
zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości 
robót. 

11. Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na dostarczone w ramach niniejszego zamówienia 
urządzenia na okres ….. lat. 

12. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy)  się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

13. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia],  

14.  Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca [we własnym imieniu] / [wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia] w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 
zamówienia, 

15. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania. 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

 

 

 

od Do 

    

    

 

16.  Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć następującym 
podwykonawcom3:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia  Firma podwykonawców 

   

   

 

3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia RODO4  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu5.  

 

18. Oferta została złożona na ….… ponumerowanych stronach. 
 

Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych
) do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4Rozporządzenie 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). 
 
5 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” 

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu POIiŚ 2014-2020. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGK/ZP/10/20 

 ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria 

 WYKONAWCA:        
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

 

 

Oświadczam/y, że spełniamy warunki określone w pkt 9.1. IDW dotyczące:  

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

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

oraz, że spełniamy warunki szczegółowe wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w zamówieniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” realizowanym jest w ramach 
projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020, tzn. nie istnieją wobec mnie(nas) 
przesłanki do wykluczenia. 

Oświadczam(y), że nie zachodzą wobec mnie(nas) przesłanki wykluczenia określone w §5 ust. 4 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 do których nie stosuje 
się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 

Oświadczam/my, że nie zachodzi wobec mnie(nas) którakolwiek z przesłanek określona w art. 24 ust. 1 
lub 5 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz. U. z  2019 
r. poz.1843 z późn. zm.). 

W szczególności oświadczam/my, że: 
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1. Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne6  

albo 

2. Wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ale 
dokonaliśmy płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarliśmy wiążące porozumienia w sprawie spłat tych należności, na potwierdzenie czego 
dołączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.1 

3. Nie wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne. 

4. Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 
r., poz.1843 z późn. zm.). 

5. Nie wydano wobec nas ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy. 

6. Nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.). 

7.  Nie złożyliśmy Zamawiającemu nieprawdziwych informacji.  

8. W okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa 
nie dopuściliśmy się niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

9. W okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie miało miejsca rozwiązanie z nami 
przez Zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpienie od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność. 

10. W okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchyliliśmy się od zawarcia umowy z 
Zamawiającym po wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej. 

11. Nie jestem/jesteśmy powiązany/ni osobowe lub kapitałowo z Zamawiającym, lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tego Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu tego Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie Zamówienia, w szczególności: 

- nie jestem/śmy wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej w związku z osobami,  
o których mowa powyżej; 

- nie posiadam/nie posiadamy udziałów lub akcji w spółkach należących do Zamawiającego lub 
osób,  
o których mowa powyżej w wysokości co najmniej 10%; 

- nie pełnię/nimy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika w podmiotach należących do Zamawiającego lub osób, o których mowa powyżej; 

- nie pozostaję/jemy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osób, o których mowa powyżej. 

 

6 niepotrzebne skreślić 
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12. Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych
) do podpisania 
niniejszej oferty  

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

 

 
...................................................................................................  

(podpis,  miejscowość, data) 
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Załącznik nr 3 

WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” 

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu POIiŚ 2014-2020. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGK/ZP/10/20 

1.ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

ul. Świętego Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria 

2.WYKONAWCA:7:        
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 

L.p. Nazwa 
Zamówienia 

Przedmiot 
zamówien

ia 

 

Wartość 
inwestycji  
w ramach 
której był 

sprawowany 
nadzór 

inwestorski 
netto (waluta) 

Data wykonania 

Podmiot, na 
rzecz 

którego 
zamówienie 

zostało 
wykonane, 

miejsce 
wykonania 
zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

 

7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Jeżeli Wykonawca polega na zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

Podpis(y):  

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 4 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ  
Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UPRAWNIEŃ, 

DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE 
ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI, ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO 

DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI. 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” 

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGK/ZP/10/20. 

1.ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

ul. Świętego Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria 

2.WYKONAWCA:8:        
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

    

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 

l.p. 

 

Imię  

i 
nazwisko 

 

Funkcja, zakres 
wykonywanych 

czynności 

 

 

Uprawnienia  

Doświadczenie – 
zgodnie z zapisami 
pkt 9.2 oraz 21 IDW 

Podstawa 
dysponowania  

osobami 

1)       

2)       

3)       

 

8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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4)       

 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca polega na zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Podpis(y):  
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 5 

 

TABELA WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” 
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu POIiŚ 2014-2020. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGK/ZP/10/20. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

ul. Świętego Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria 

2. WYKONAWCA:9:        
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

 

L.p 

Nazwa elementów scalonych 

Wartość robót 
(netto w PLN) 

do 
wypełnienia 

przez 
Wykonawcę 

Procentowa 
wartość robót – nie 

większa niż % 
wartości robót 

ogółem wskazany 
poniżej 

Obiekty gospodarki ściekowej i oczyszczania biologicznego 
 

1 OB.1 - BUDYNEK SITOPIASKOWNIKÓW  10,2 
2 STACJA ZLEWCZA ZABUDOWANA W 

BUDYNKU KRAT 
 

 1,7 

3 OB. 3 - KOMORA ROZDZIAŁU I 
PRZEPŁYWOMIERZY (ob. projektowany) 
 

 0,5 

4 OB. 4.1-3 KOMORA OSADU CZYNNEGO (ob. 
modernizowany) 
 

 11 

5 OB. 5 KOMORA ROZDZIAŁU (ob. projektowany)  0,6 
6 OB. 6.1-2 OSADNIK WTÓRNY (ob. projektowany)  10 
7 OB. 7 STACJA DOZOWANIA ZEWN. ŹRÓDŁA 

WĘGLA (ob. projektowany) 
 

 1,2 

 

9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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8 OB. 8 INSTALACJA PIX (ob. projektowany)  0,9 
9 OB. 9 STACJA DMUCHAW (ob. projektowany)  4,4 
10 OB. 10 STANOWISKO DO OPRÓŻNIANIA 

SAMOCHODÓW DO CZYSZCZENIA 
KANALIZACJI (ob. projektowany) 
 

 0,7 

11 OB. 11 ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH 
(ob. projektowany) 
 

 3,7 

12 OB. 12 POMPOWNIA WEWNĘTRZNA (ob. 
modernizowany) 
 

 0,5 

13 OB. 13.1-2 BIOFILTR (ob. projektowany) 
 

 1,2 

14 OB. 14 POMPOWNIA WODY GOSPODARCZEJ 
(ob. modernizowany) 
 

 0,3 

15 OB. 15 KOMORA POMIAROWA (ob. 
modernizowany) 
 

 0,2 

Obiekty gospodarki osadowej 
 

16 OB. 20 PRZEPOMPOWNIA OSADU 
RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO (ob. 
projektowany) 
 

 2,4 

17 OB. 21 KOMORA ZASUW (ob. modernizowany) 
 

 0,3 

18 OB. 22 ZAGĘSZCZACZ OSADÓW (ob. 
modernizowany) 
 

 1,4 

19 OB. 23 ZBIORNIK BUFOROWY OSADU (ob. 
modernizowany) 
 

 0,5 

20 OB. 24 POMPOWNIA OSADÓW 
ZAGĘSZCZONYCH (ob. projektowany) 
 

 0,5 

21 OB. 34 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU (ob. 
modernizowany) 
 

 8 

Obiekty towarzyszące 
 

22 OB. 30 BUDYNEK SOCJALNO – BYTOWY (ob. 
istniejący) 
 

 3,8 

23 OB. 31 BUDYNEK LABORATORIUM 
  

 0,9 

24 OB. 32 BUDYNEK ENERGETYCZNY (ob. 
modernizowany) 
 

 5,2 

25 OB. 33 GARAŻ I KOTŁOWNIA (ob. 
modernizowany) 
 

 0,9 

26 ROZRUCH  0,6 
27 SIECI ZEWNĘTRZNE MIĘDZYOBIEKTOWE  7,2 
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28 DROGI, PLACE I CHODNIKI  1,8 
29 LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  0,5 
30 LINIE KABLOWE, STEROWNICZE, 

OŚWIETLENIE TERENU I AKPIA 
 9,7 

31 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻE 
URZĄDZEŃ 

 0,9 

32 OGRODZENIE, ZIELEŃ, WYCINKA DRZEW, 
WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI 
LEŚNEJ 

 2,3 

Wartość robót – suma 1-32 
 

 94,0 

33 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   6 
Wartość robót ogółem wraz z dokumentacją 
projektową – suma 1 - 34 

 

 100,0 

 

 

Podpis(y):  
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych
) do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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