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Rozdział I. Określenie Zamawiającego: 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie 
Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy 
28.105.000,00 zł,  NIP 921-00-10-133, REGON 950177059. 

     Adres strony internetowej Zamawiającego – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 
     tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519. 
     Godziny urzędowania: 7-15 w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni    

ustawowo wolnych od pracy). 

Definicje na potrzeby niniejszej SIWZ za: 
     Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia  publicznego. 

     Zamawiającego - uważa się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów 
Lubelski. 

     Ustawę  - uważa się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

     SIWZ  -  uważa się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
     Rozporządzenie PRM ws. dokumentów - uważa się rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 231) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane. 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 
     Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, to jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 
907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

     Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 
      a)   w dniu 27.07.2015 roku w BZP pod numerem ogłoszenia 190070 - 2015. 
      b)  w dniu 27.07.2015 roku na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  oraz na stronie 

internetowej. 

Rozdział III. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim. 
     Zamawiający posiada dokumentację projektową, pozwolenie na budowę - decyzja nr 

AB.6740.286.2014 z dnia 30.06.2015 r. wydana przez Starostę Tomaszowskiego oraz 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

    Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
DN200: 

 - odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o łącznej długości L 1 = 194,40 m   
[w technologii przewiertu sterowanego z rur tworzywowych PE100RC], 

 - odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN150 o łącznej długości L 2 =  16,80 m 
[w technologii wykopowej z rur  tworzywowych PVC-U], 

 -  studni kanalizacyjnych DN1200 - 9 szt. 

     Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości:  L= 211,20 m 
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    Opis przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach 
robót, stanowiący Załącznik Nr 10 do niniejszej dokumentacji przetargowej. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań, niż określone w „Opisie 
przedmiotu zamówienia” poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia (jeżeli takie rozwiązania występują). Dopuszczalny jest więc materiał 
wskazany w opisie przedmiotu zamówienia „lub równoważny” – dotyczy to wszelkiego 
rodzaju materiałów, produktów, rozwiązań itp. ewentualnie określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i 
eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym 
w „Opisie przedmiotu zamówienia” jeżeli opis ten jest wykonany za pomocą norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych  i systemów odniesienia w rozumieniu art. 30 ust. 4 
ustawy. Na etapie realizacji zadania przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych na 
Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie 
danego materiału, wyrobu, urządzenia, sprzętu lub technologii. 
 

3. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
- główny przedmiot: kod. 45.23.24.60-4 – Roboty sanitarne  
- dodatkowe przedmioty: kod. 45.23.24.40-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów do odprowadzenia ścieków 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

   Wymagany końcowy termin wykonania zamówienia - do 15.10.2015r.  

Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy  spełniają warunki o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
    Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:  
a)  posiadał  uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy      

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 
Nr 2. 

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia: 
 wykazał  się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących swym zakresem 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 
minimum 250 mm  i długości nie mniejszej jak 150 m każda, metodą przewiertu 
sterowanego.      

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia: 

     dysponował osobami oraz zapewnił kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo 
Budowlane. 

Uwaga 
     Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
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wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku 
Nr 63 poz.394). 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 
Nr 2. 

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy                       
z warunków  określonych w pkt.1 a) - d) winien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału            
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie    
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek   
określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca   może  polegać   na  wiedzy i  
doświadczeniu,   potencjale   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie  od  charakteru  prawnego  
łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 6. 

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich 
dokumentów wymienionych w § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 
231). 

5.  Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia  wyżej wymienionych warunków na podstawie 

oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy        
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1   

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do 
niniejszej SIWZ. 

     W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być składane w zakresie 
poszczególnych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy, przez tych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają dany 
warunek. Jeżeli jakikolwiek warunek, spośród wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy 
spełnia tylko jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to w zakresie 
tego warunku oświadczenie składa ten wykonawca, a jeżeli dany warunek wykonawcy ci 
spełniają łącznie, składają oświadczenie wspólne. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa 
każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy. 

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa 
każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa 
każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa 
każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

4. W celu potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym           
i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

a) Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, potwierdzającego  zrealizowanie co najmniej dwóch robót budowlanych 
obejmujących swym zakresem budowę sieci  kanalizacji sanitarnej/deszczowej z rur z 
tworzyw sztucznych o średnicy minimum 250 mm i  długości nie mniejszej 150 m każda, 
metodą przewiertu sterowanego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały 
wykonane należycie – załącznik nr 8 do oferty,  

b)  Oświadczenie,  że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 7 do oferty.  

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
    - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy             

z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) o ochronie 
konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) albo 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –  załącznik Nr 4  do niniejszej 
SIWZ. 

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa 
każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3 a), b) i c), składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                    
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6 zastępuje się  
je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym 
organem sądowym, administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub   
gospodarczego  odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy ważności dokumentów stosuje się 
odpowiednio jak w pkt.6. 

8. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia mogą potwierdzić wspólnie 
spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1 w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy   oraz 
warunków wymaganych przez Zamawiającego. 

9.  Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do 
oferty  pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, 
udzielone przez wszystkich partnerów  do reprezentowania ich w postępowaniu                 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nie może być ogólne, a musi 
szczegółowo określać zakres umocowania. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez tego Wykonawcę lub ustanowionego Pełnomocnika do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  w postępowaniu albo 
do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie  
przedmiotowego zamówienia publicznego. 

11. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 
przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem „Liderem”, którego adres należy 
wpisać w formularzu oferty. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem, na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

13. Samodzielne wydruki komputerowe dokonywane przez Wykonawcę bezpośrednio            
z systemu teleinformatycznego, którym przepisy rangi ustawowej nadały statut dokumentu 
urzędowego (KRS) albo zaświadczenia (CEIDG), są traktowane jako dokumenty w formie 
oryginału i nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem. 

14. Zamawiający wezwie  wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu  albo 
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konieczne byłoby unieważnienie  postępowania.  Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym  upłynął  termin  składania  ofert. 

13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków,        
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - (art. 26 ust. 2a ustawy). 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego                           
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad  

określonych w ustawie. 
2. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość 
porozumiewania się za pomocą faksu (84 6643519) z tym, że wiadomość przesłaną 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.    
W przypadku braku otrzymania potwierdzenia wiadomości przez Wykonawcę,   
Zamawiający domniemywa, iż pismo przez niego wysłane na numer faksu podany przez 
Wykonawcę, zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się      
z treścią pisma. 

    Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 700 
do 1500. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed 
upływem składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 
ust.1 ustawy). 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 
na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 
ustawy). 

 7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. (art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy). 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia               
o zamówienie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej 



8 
 

stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  

10.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
11. Przedstawicielem Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami  jest:  
    w sprawie procedury przetargowej -  Roman Żurawiecki, 
    w sprawach technicznych, związanych z przedmiotem zamówienia – Władysław Grzywna.  

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy zł). 
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. 
a)    pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)   gwarancjach bankowych, 
d)   gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego         
w Banku PEKAO S.A. I/O w Tomaszowie Lubelskim nr 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu  za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne, jeżeli  znajdzie się 
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie 
wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez 
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji 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. 5 ustawy.  
Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopię) należy załączyć do oferty. 
Brak złożenia wadium w określonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy               
z postępowania. 
Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone       
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w przypadku, gdy: 
1)  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
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Rozdział IX. Termin związania ofertą 
1. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą 

na 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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 terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna być opracowana stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.) i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia                
i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, 

na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie wymogami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia do wykonania czynności. 

6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 
8. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać 

do formularza ofertowego. 
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 

a)  formularz oferty  
b)  oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale V i VI,  
c)  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
d)  dowód wniesienia wadium. 

11. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz 
być zaadresowana i oznaczona: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.                    
 w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski 

OFERTA PRZETARGOWA 
na wykonanie zadania pn: 
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„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie 
Lubelskim” 

nie otwierać przed - 11.08.2015r. godz. 1130 

12. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad 
jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy 
złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne 
powiadomienie o wycofaniu oferty. 

13. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

 przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 
 zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 
 muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWI Ą 
 TAJEMNIC Ę PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY 
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003  r. Nr 153, poz. 
1503 z  późniejszymi zmianami) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w 
sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić 
odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ustala się termin składania ofert na dzień 11.08.2015 r. godz. 1100. 
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101 - sekretariat. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7. 
4. Oferty będą otwierane według kolejności złożenia. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  

7. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje,    
o których mowa w ust. 5 i 6. 

8. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana 
za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
   a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę  i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert, zawierających punktację przyznana ofertom w kryterium oceny ofert    
i łączną punktację,  
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 b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne           
i prawne, 

  c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 
okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy. 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1.  Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację 

projektową, STWiORB, wymagania SIWZ oraz obowiązujące normy, przepisy i wiedzę 
budowlaną.   

2.  Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 
sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty 
będzie przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie 
prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie mogło być 
uznane za roboty dodatkowe  z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.  
Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie 
dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie wynikającej z umowy. 
Ilość robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według 
własnych obliczeń na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego. 

3.  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w 
jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w 
ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

4.  Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę 
ofertową (ryczałtową) wraz z 23 % podatkiem VAT.  

5.  Cenę należy podawać w złotych polskich.  
6.  Cena oferty obejmować będzie wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszt prac określonych w rozdziale  – „Przedmiot zamówienia” 
niniejszej specyfikacji. 

7.  Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom 
SIWZ i dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

8.  Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.  

9.  Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego,  
w tym koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również 
koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a których wykonanie 
niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: roboty 
tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie realizacji robót, koszty wszystkich 
robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty wykonania rozruchu    
i eksploatacji, koszty uporządkowania placu budowy, koszty odszkodowań, koszty 
odwodnienia, koszty związane z obsługą geodezyjną wraz z kosztami opracowania 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszelkie inne koszty konieczne do 
poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT. 

10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi                   
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się                
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
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     1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę      
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.                     
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) 

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

Wykonawcy. 
     Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1. Zostaną   złożone   przez   Wykonawców   nie   wykluczonych   przez   Zamawiającego          

z niniejszego postępowania, 
2.  Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny 
ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 

a) Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 97% 

b) Okres rękojmi - 3% 

4. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 
5. Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem: 

P=Pc + Por 
gdzie: 
P - łączna ilość punktów 
Pc - ilość punktów w kryterium „cena” 
Por - ilość punktów w kryterium „okres rękojmi” 

Kryterium „cena” - waga 97% 

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez 
Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena” wg wzoru: 

C = Cn/Cb x 97 pkt, przy czym 1 pkt = 1% 
gdzie: 
C - ilość punktów w kryterium „cena” 
Cn - najniższa cena spośród wszystkich badanych ważnych ofert 
Cb - cena oferty badanej 

Kryterium „okres rękojmi” - waga 3% 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Okres rękojmi (Or)” tj, 3 pkt uzyska oferta,             
w której okres rękojmi będzie wynosił 6 lat. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej 
punktów. 
W związku z ustalonym kryterium „Okres rękojmi – (Or)” Wykonawcy zaoferować mogą 
niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji: 

za udzielenie rękojmi na okres wynoszący 4 lat - 1 pkt 
za udzielenie rękojmi na okres wynoszący 5 lat - 2 pkt 
za udzielenie rękojmi na okres wynoszący 6 lat - 3 pkt 
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UWAGA: 
Wykonawca nie może zaoferować okresu rękojmi krótszego niż 3 lat a dłuższego niż 6 
lat. 
Ocenie będzie podlegał wydłużony termin rękojmi powyżej 3 lat. Jeżeli Wykonawca 
podtrzyma termin rękojmi określony jako minimalny (3 lata) otrzyma 0 punktów. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po 
zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert 
przedstawionych powyżej. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch 
miejsc po przecinku. Maksymalną liczbą punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi: 100 pkt 
= 100% 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli 
zostało przesłane    w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania z ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy - załącznik nr 9 
do niniejszej SIWZ. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży opłacone polisy potwierdzające, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

5. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione  
do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych i następnie 
przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której 
polisę oraz dokumenty powinien przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł 
Zamawiający opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych 
Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności, to opłata składek ubezpieczeniowych 
będzie długiem do zapłacenia.   

7. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Zamawiającego, 
albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową,            
z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

8. Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w rozdziale XV.   

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % ceny oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
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wykonania umowy.  
3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym 

jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci 
usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W 
przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. 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 poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  
    3) gwarancjach bankowych 
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
    5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 

5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 
6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.  

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu  
z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą zamawiającego dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie 
niż pieniądz, najpóźniej w dniu jej zwrotu przez Zamawiającego (od dnia wydania 
Protokołu Odbioru Końcowego), należy złożyć gwarancję na wykonany przedmiot umowy 
w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia.  

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 
Najważniejsze postanowienia umowy zawiera  – wzór umowy – załącznik Nr 9 
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Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie można wnieść w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 2 
„Odwołanie” działu VI ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art.180 ust. 2 
ustawy: 

     a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
     b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
     c)  odrzucenia oferty odwołującego. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne       
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
    a)  nie zawiera braków formalnych, 
    b)  uiszczono wpis. 
7. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,                    

a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 
8. Skargę do sądu wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 3 „Skarga do 

sądu” działu VI ustawy. 

Rozdział XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych 

Zamawiający na mocy art. 83 ust. 2 ustawy nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, 
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 
składanie 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdział XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

Rozdział XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty           
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji 
wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, 
które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli 
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zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 
91a, 91 b, 91 c ustawy. 

Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot 
Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy. 

Rozdział XXV. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) 
proponowanych podwykonawców  
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.  

Rozdział XXVI. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom 
Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone 
podwykonawcom.  
 
 

 
 
 
 
 


