
          

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej: SIWZ) 

 

dla realizacji projektu pn. 

„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji  

Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” 

 

 

 

w ramach którego realizowane będą dwa zadania pn.: 

 

„Wymiana zgarniacza osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny” 

i 

„Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek na sita 

dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek” 

 

 Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
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Ogłoszenie zostało opublikowane: 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl 

 na stronie Zamawiającego: www.zwikbystrzyca.pl, 
 ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

I   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Młynarska 4 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

NIP 8811466771 

REGON 020793982 

Województwo dolnośląskie 

Powiat kłodzki 

 

II   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 

zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy 

Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

 

III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

42000000-6         Maszyny przemysłowe 

42900000-5         Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

42990000-2         Różne maszyny specjalnego zastosowania 

42996000-4         Maszyny do uzdatniania ścieków 

45252100-9         Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

 

Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej 

w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”  jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków                       

w Bystrzycy Kłodzkiej w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jej funkcjonowania 

technicznego poprzez realizacje dwóch zadań -  wymianę zgarniacza osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz 

energooszczędny oraz wymianę sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem 

skratek na sita dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek. 
 

Część pierwsza: Oferta częściowa 1   
 

„Wymiana zgarniacza osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny” 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu zgarniania osadów w osadniku wtórnym na oczyszczalni 

ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej, polegająca na demontażu istniejącego systemu i wyposażeniu  prostokątnego 

osadnika wtórnego w nowy denny zgarniacz osadów oraz zgarniacz części pływających . 
Zamawiający wymaga dostosowanie nowego systemu zgarniania osadów  do istniejącej rynny uchylnej 

uruchamianej ręcznie, odprowadzającej kożuch powierzchniowy do istniejącej instalacji oraz do zamontowanego 

koryta odpływowego, odprowadzającego ścieki oczyszczone. 

Istniejący system zgarniania osadu na osadniku wtórnym oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej, przedstawia 

rys. nr 1 - (Zgarniacz denny i powierzchniowy) 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.wzwik-wloszczowa.pl/


Zgarniacz łańcuchowy powinien być wyposażony w listwy zgarniające wykonane z pustych profili , odpornych     

na zgięcie lub skręcenie ze stali nierdzewnej poruszające się  na podwójnych kołach  oraz wyposażone w dwa 

dodatkowe koła prowadzące listwę pomiędzy ścianami. Podczas powrotu, listwy zgarniające powinny nagarniać 

osad pływający z całej powierzchni osadnika z przed istniejącej rynny uchylnej. Odbiór części pływających 

odbywał się będzie istniejącą rynną uchylną. Należy zastosować wszystkie zębatki identyczne tak aby można było 

wymieniać je miedzy sobą. Należy zapewnić możliwość wymiany zębatki napędowej z luźnymi. Należy 

zamontować silniki z przekładniami w wykonaniu nie wymagającym smarowania. Należy zastosować 

elektroniczny system kontroli przed przeciążeniem umożliwiający pomiar i rejestrację faktycznych sił jakie działają 

na system. Łańcuch winien być wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na rozciąganie i odpornego na prace 

przy dużych obciążeniach. Należy zastosować łożyska w wykonaniu nie wymagającym smarowania, łożyska 

ślizgowe maja być smarowane ściekami. Wszystkie zębatki i wały napędowe należy wykonać  i zamontować jako 

jednolity element. Wszystkie elementy stalowe poza silnikami i przekładniami muszą być wykonane ze stali 

nierdzewnej minimum AISI 304. 
 

1. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej 

przez co najmniej trzy lata. 

2. Dostawa , demontaż, montaż, i rozruch technologiczny (Po stronie Wykonawcy). 

2.1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z min 14-to dniowym  wyprzedzeniem  o zamiarze 

rozpoczęcia prac na terenie oczyszczalni ścieków. 

2.2. Wykonawca dokona demontażu istniejącego systemu zgarniającego osad denny i powierzchniowy, 

demontowane części zagospodaruje Zamawiający, 

2.3. Wykonawca dostarczy oferowane urządzenia na miejsce robót tj. Oczyszczalnia ścieków, ul. Kłodzka 

1A, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka, 

2.4. Wykonawca dokona montażu oferowanych urządzeń oraz wykona roboty konstrukcyjne                             

i  instalacyjne, 

2.5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób              

nie budzący zastrzeżeń, 

2.6. Przed dokonaniem rozruchu Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności wykonania wszystkich 

elementów z zakresu robót konstrukcyjnych, instalacyjnych i montażowych. Następnie przeprowadzi 

„na sucho” rozruch systemu zgarniania i odprowadzania osadu dennego i powierzchniowego. 

Wszystkie elementy systemu powinny pracować w nastawie ręcznej i automatycznej. 

2.7. Po napełnieniu osadnika ściekami Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny „ na mokro”                      

z jednoczesną kontrolą pracy poszczególnych elementów i optymalizacją pracy całego systemu            

w dostosowaniu do pracy obecnie funkcjonującego układu technologicznego Oczyszczalni ścieków, 

2.8. Wykonawca przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego 

pracowników w zakresie obsługi systemu zgarniania i odprowadzania osadu dennego                                   

i  powierzchniowego. 

2.9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie DTR , instrukcje obsługi, kartę katalogową 

oferowanego urządzenia w języku polskim, 

3. Wykonawca dostarczy rysunek zabudowy, 

3.1. Wykonawca wykona w języku polskim instrukcje eksploatacji oraz instrukcje BHP, 

3.2. Wykonawca dokona podłączenia sterowania i monitoringu pracy osadnika do istniejącego systemu 

wizualizacji: 

  Windows 2000PL, 

  SIEMENS WinCC v.5.1, 

  PC Pentium 4/1.6 GHz 

  System wizualizacji ma obejmować następujące sygnały: 

o Praca 

o Awaria 

 

3.3. Wymaga się min 36 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie, włącznie z częściami szybko 

zużywającymi się i eksploatacyjnymi poczynając od daty odbioru końcowego. 

3.4. Termin realizacji zamówienia 4 miesiące licząc od momentu podpisania umowy. 



3.5. Zamawiający wymaga, co najmniej jednego bezpłatnego przeglądu urządzeń po każdym 

przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji. 

3.6. Po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej i/lub 1 

tablicy pamiątkowej w rejonie realizacji zamówienia ( teren oczyszczalni ścieków ), tablice winny 

być zgodne z wytycznymi dot. promocji obowiązującymi w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, projekt tablic i miejsce powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

4. Po stronie Zamawiającego jest: 

4.1. Doprowadzenie energii elektrycznej do szafek sterowniczych 

5. Dane techniczne osadnika: 
o Długość osadnika        -   31 m 

o Szerokość osadnika    -     6 m   

o Głębokość całkowita  -    5,5 m 

o Głębokość czynna       -    4,0 m 

Osadnik wtórny ze  spadkiem  dna  2%  w  kierunku  syfonu. 

 

Zamawiający zwołuje w dniu 29.01.2019 r. o godz. 12.00 zebranie wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

na obiekcie oczyszczalni ścieków, ul. Kłodzka 1A Bystrzyca Kłodzka, na którym planowane jest wykonanie 

zamówienia, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia ( SIWZ ). 
 

 

Część druga: Oferta częściowa 2 
 

„Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek na sita 

dostosowane  do  pracy  ze  ściekami  zawierającymi  piasek” 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oczyszczania ścieków w obiekcie oczyszczalni ścieków           

w Bystrzycy Kłodzkiej, polegająca na demontażu  istniejących 2 sit, dostawie i montażu dwóch nowych sit 

bębnowych.  Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• dostawę dwóch sit bębnowych, 

• transport urządzeń, 

• montaż urządzeń, 

• uruchomienie urządzeń, 

• szkolenie personelu Zamawiającego wskazanego do obsługi dostarczonego urządzenia, 

• uporządkowanie terenu po montażu. 

 

A. Opis urządzenia: 
 

Sito bębnowe (bębnowe sito obrotowe z prasą skratek) to urządzenie służące do mechanicznego oczyszczania 

ścieków z części stałych, przechwytywania skratek (drobnych części stałych) zawartych w ściekach 

dopływających do oczyszczalni. Urządzenie tworzy zamknięta komora w której obraca się w poziomej osi 

filtrujący bęben  o prześwicie nie większym niż 1,5 mm napędzanym przez motoreduktor., który podczas pracy 

płukany jest wodą pod ciśnieniem poprzez system dysz płuczących. Ścieki poprzez przewód dopływowy 

( króciec wlotowy) z zamontowaną zasuwą nożową odcinającą DN 300 wprowadza ścieki na zewnątrz bębna 

( napływ zewnętrzny ). 
Części stałe zatrzymywane są na szczelinie filtrującej, a obracający się bęben wyposażony w listwę zgarniającą 

transportuje je poprzez przenośnik ślimakowy do praski, skąd zostaną zrzucone do kontenera na odpady. 

Praska skratek - urządzenie wyposażone w system płukania skratek zapewniający redukcję rozpuszczalnych 

części organicznych do 90% (minimum trzy dysze zainstalowane na przenośniku transportującym skratki) 

sprasowanie skratek nie mniej niż 35% sm (wymagane automatyczne płukanie strefy prasowania skratek) 

całkowita hermetyzacja procesów: separacji, transportu, płukania oraz prasowania skratek. Prasa skratek musi 

być wyposażona w układ odprowadzania odcieku. Sito bębnowe wraz ze wszystkimi pozostałymi 

urządzeniami, podzespołami i wymienionymi materiałami musi być nowe. 

 



B. Parametry urządzenia 
 

1. Urządzenie fabrycznie nowe 

2. Przepływ minimum Q – 140 l/s. 

3. Szczelina bębna -otwór, prześwit – 1,5mm. 

4. Zużycie mocy do napędu urządzenia maksymalnie -2,0 kW. 

5. Szerokość komory bębna  -  min. 650 mm. 

6. Długość komory bębna  -  min. 2400 mm. 

7. Napęd sita oraz wszystkie łączenia elektryczne   min IP 65 

8. Materiał z którego mają być wykonane wszystkie elementy urządzenia (oprócz napędu i łożysk )              

- nie gorszy niż AISI 304, trawienie sita - w całości. 

9. Grubość blachy z którego zostanie wykonane urządzenie (ściany komory) minimum - 2 mm 

10. Materiał z którego będzie wykonane sito nie gorszy niż - AISI 304 

11. Sprasowanie skratek do min 35 %  s. m. 

12. Wszystkie łożyska w strefie ścieków nie wymagające smarowania. 

13. Płukanie sita - woda technologiczna z sieci 

14. Elektrozawór do płukania - 230 V 

15. Odczyt parametrów pracy urządzenia przesyłane do sterowni - zgłoszenie awarii. 

      Wykonawca dokona podłączenia sterowania i monitoringu pracy sit do istniejącego systemu wizualizacji: 

Windows 2000PL, 

SIEMENS WinCC v.5.1, 

PC Pentium 4/1.6 GHz 

System wizualizacji ma obejmować następujące sygnały: 

o Praca 

o Awaria 

 

16. Wykonawca dokona uruchomienia sit. Wszystkie elementy systemu powinny pracować w nastawie 

ręcznej i automatycznej. 

17. Odprowadzanie skratek po prasce – lej zsypowy wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszy niż AISI 304 

18. Urządzenie musi być zgodne ; ISO 9001, ISO 14001, deklaracja zgodności CE 27. 

19. Maksymalne wymiary urządzenia ( dotyczy wymiarów jednego sita ) wraz z napędem i praską skratek: 

2m x 4m x 2m (szer. x dług. x wys.) 

 

C. Zakres prac montażowych      
1. Montaż sit bębnowych w pomieszczeniu sit i prasy zlokalizowanym na piętrze budynku, pomiędzy 

pomieszczeniami socjalno-biurowymi, a halą technologiczną 

Uwaga - .utrudniony dostęp do pomieszczenia przy założeniu transportu elementów dużych rozmiarów. 

 

2. Podłączenie sita do istniejącego rurociągu ciśnieniowego z pompowni ścieków DN 300, (przewód 

dopływowy ) oraz do przewodu odpływowego DN 300. 

3. Renowacja istniejącego rurociągu dopływowego do sit i odpływowego z sit znajdującego się                   

w pomieszczeniu sit i prasy ( piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne). 

4. Renowacja istniejących  zasuw nożowych  DN 300 do zamknięcia istniejącego układu doprowadzania 

ścieków na poszczególne sito (rurociąg tłoczący ścieki). 

5. Renowacja istniejących  zasuw nożowych DN 300 do zamknięcia nowego układu sita bębnowego. 

6. Do nowo zamontowanych sit musi być swobodny dostęp w celu obsługi lub konserwacji zgodnie             

z przepisami BHP. 

7. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób nie 

budzący zastrzeżeń. 

8. Montaż obu sit musi zostać wykonany w sposób, który nie zakłóci bieżącej pracy oczyszczalni. 

9. Demontaż istniejących szafek sterujących prace poszczególnych sit. 

10. Montaż nowych szafek sterujących dla każdego sita z osobna w pomieszczeniu sit i prasy  (system 

automatycznego sterowania, wyłącznik główny, wyłącznik awaryjny, sterowanie ręczne) 

11. Demontaż istniejących przewodów zasilających urządzenia. 

12. Montaż nowych przewodów z szafki sterowniczej zasilających poszczególne sito i praskę skratek. 

13. Po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej i/lub 1 tablicy 

pamiątkowej w rejonie realizacji zamówienia ( teren oczyszczalni ścieków ), tablice winny być zgodne    



z  wytycznymi dot. promocji obowiązującymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                

i Środowisko, projekt tablic i miejsce powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym, 
 

D. Pozostałe wymogi zamówienia; 
1. Sito bębnowe nie może być prototypem, nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych,           

nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej przez co najmniej jeden rok. 
2. Sito bębnowe musi być urządzeniem seryjnie produkowanym. 

3. Wykonawca przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego 

pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. 

4. Sito bębnowe oraz jego obsługa wraz z zamontowanymi elementami dodatkowymi musi spełniać 

wszelkie normy w zakresie obsługi oraz BHP. 

 

E. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy , licząc od dnia 

bezusterkowego odbioru. 
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis sit   przez cały okres trwania okresu gwarancji. 

3. Serwis w 48 h z dojazdem do Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, co najmniej jednego bezpłatnego przeglądu urządzeń po każdym 

przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji. 

5. Przeglądy serwisowe okresowe będą realizowane w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

6.1. komplet dokumentów do urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.2. katalog części zamiennych 

6.3. instrukcja urządzenia (j. polski) 

6.4. karta gwarancyjna 

6.5. deklaracja zgodności CE 

6.6. Dokumentacja Techniczno Rozruchowa 

7. Termin realizacji zamówienia 4 miesiące licząc od momentu podpisania umowy. 
 

F. Medium: 
Ścieki komunalne surowe,  ścieki z kanalizacji ogólnospławnej, z dużą zawartością piasku, żwiru i części 

włóknistych. 
Wykonawca musi uwzględnić jakość ścieków surowych dopływających do urządzenia. Obecnie ścieki 

oczyszczane są wyłącznie  mechanicznie na kracie koszowej wykonanej z prętów ze stali nierdzewnej                   

o prześwicie 50 mm zamontowanej w przepompowni ścieków. 

 

G. Zamawiający do SIWZ dołącza przykładowe schematy urządzenia. 

 

Zamawiający zwołuje w dniu 29.01.2019 o godz. 12.00 zebranie wszystkich zainteresowanych Wykonawców            

na obiekcie oczyszczalni ścieków, ul. Kłodzka 1A Bystrzyca Kłodzka,  na którym planowane jest wykonanie 

zamówienia, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia ( SIWZ ). 
    

Rozwiązania równoważne: 

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby                              

to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu 

zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane 

standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę 

równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, 

wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem 

„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, 

bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość 



zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych 

właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania 

równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają 

warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży      

w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji 

ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu 

zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć 

je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest                   

w niniejszej SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 
 

IV   INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zlecenie zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego          

za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia                         

i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a. ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełnia  

w stopniu nie mniejszym niż ten na który powoływano się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

V   ZAMÓWIENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp. 

    VI   OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
    

    VII   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Część pierwsza – Oferta częściowa 1 
 

„Wymiana zgarniacza osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny” 

 

Termin realizacji zamówienia -  4 miesiące licząc od momentu podpisania umowy. 
 

 

 

 

 

Część druga – Oferta częściowa 2 
 

„Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek na sita 

dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek” 



Termin realizacji zamówienia – 4 miesiące  licząc od momentu podpisania umowy. 

 

    VIII  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) 
- art. 23 ustawy Pzp. 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, 
którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. ustawy Pzp, które 
dotyczą: 
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika                  
to z odrębnych przepisów, 
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 
2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jeśli w szczególności 
wykaże on, że: 
2.1. W ZAKRESIE KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ 
DZIAŁANOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Zamawiający nie określa 
szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 
2.2. W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ 

należy złożyć  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                
z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto: 

             dla części pierwszej – 100 000,00 ( sto  tysięcy złotych ) 
             dla części drugiej  -  150 000,00  ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) 
przy czym w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca winien złożyć polisę, a w przypadku  

jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie określonej dla danej części, natomiast                  

w przypadku złożenia ofert na dwie części Wykonawca winien złożyć polisę,  a w przypadku  jej braku 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej         

w zakresie prowadzonej działalności w kwocie stanowiącej sumę kwot ustalonych dla dwóch części 

zamówienia. 

2.3. W ZAKRESIE POSIADANIA ZDOLNOSCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ 
w tym: 
2.3.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty  i prawidłowo ukończył: 
- dla części pierwszej 
co najmniej jedną dostawę  polegającą  na dostawie i montażu zgarniacza na terenie komunalnej 
oczyszczalni ścieków  o wartości minimum  100 000,00 tysięcy zł brutto; 
- dla części drugiej 
co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu sita obrotowego na terenie 
oczyszczalni ścieków  o wartości minimum  150 000,00 tysięcy zł brutto; 
 Do wykazu dostaw dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2.3.2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa 
szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi 
jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
3.2. Zamawiający nie będzie stawiał fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 



3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 
3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 
3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne           
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 
(art. 22a ust. 3 ustawy Pzp). 
3.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                                  
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty                        
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) 
3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 3.5) powyżej,                     
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
3.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
3.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp. (art. 22a ust.  6 ustawy Pzp). 
3.8. Zgodnie z przepisem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została 
przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym 
Zamawiający zastrzega sobie w niniejszym postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienia. 

IX     WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                   
W POSTĘPOWANIU 

A.1) Zgodnie z postanowieniami art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu  o zamówieniu         
lub w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Powyższe oznacza, że Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania oferty: 
- oświadczenie z art. 25a ust. 1 - wg wzorów stanowiących Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ, w formie 
oryginału (osobne  dla każdej części). 

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym. 
Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw          

do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu 

własnym. 

 

A.2) Grupa kapitałowa 

Zamawiający (zgodnie z art. 86. ust 5 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 

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

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

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności   

do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,              



że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (osobne dla każdej części). 
 

A.3) Na potrzeby potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, okoliczności, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, (§ 14 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) 
 
1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, o wartości brutto: 

             dla części pierwszej –  100 000,00 ( sto tysięcy złotych ) 
             dla części drugiej     -  150 000,00  ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) 

przy czym w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca winien złożyć polisę, a w przypadku  jej 

braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności w kwocie określonej dla danej części, natomiast w przypadku 

złożenia ofert na dwie części Wykonawca winien złożyć polisę,  a w przypadku  jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności w kwocie stanowiącej sumę kwot ustalonych dla dwóch części zamówienia -  

potwierdzającą spełnianie warunku określonego w Dziale VIII pkt 2.2). 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c). 

 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej 
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w celu oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu). 

 
UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych                
do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, 
że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 

2. Wykaz zrealizowanych dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, dat wykonania zamówienia, podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane                         
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo 
ukończone (Załącznik nr 5 do SIWZ dla części pierwszej i/lub części drugiej) 

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty od min. jednego   podmiotu, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (osobne  dla 
każdej części). 

3. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
– Wykonawca złoży (w szczególności) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu zdolności technicznej i zawodowej na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia (osobne dla każdej części). 

 
UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub zawodowej innego 
podmiotu i złoży w stosunku do tego (w szczególności) pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej - 
oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia. 

 
4. W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji 

Wykonawcy przez inne podmioty – dokumenty dotyczące tych innych podmiotów są składane w formie 



określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.   w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega, zamieszcza w oświadczeniu 
własnym informacje o tym podwykonawcy, w celu wskazania braku istnienia wobec niego podstaw 
wykluczenia. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy wskazanego                          
w punkcie A.1) lit. a) powyżej 

7. Inne oświadczenia i dokumenty, które składają się na ofertę: 
7.1. Karta katalogowa oferowanego urządzenia w języku polskim ( w odniesieniu do przedmiotu     
zamówienia) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada określonym wymaganiom; 
7.2. W celu wykazania, że oferowane urządzenie nie jest prototypem tj. jest sprawdzone w działaniu, 
pracuje na innych zrealizowanych obiektach ( oczyszczalniach ścieków komunalnych ) przez okres nie krótszy 
niż trzy lata. Wykonawca wskaże co najmniej trzy lokalizacje, w której dane urządzenie zostało sprawdzone 
w działaniu. W razie wątpliwości Zamawiającego co do faktycznego funkcjonowania danego urządzenia         
we wskazanej lokalizacji, Zamawiający będzie uprawniony do zwrócenia się do podmiotu obsługującego daną 
oczyszczalnię o potwierdzenie cech i okresu pracy urządzenia we wskazanej lokalizacji. 
7.3. Instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim; 
7.4. Atesty i deklaracje zgodności zaoferowanego urządzenia. 
 

A.4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                               
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 luty 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 
oraz z 2016 r. poz. 352). 

W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty jednoznacznie i wyczerpująco 
źródła (adresy), bazy danych, w których znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. 

B) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) 
- art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika  do reprezentowania            
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty to pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 
2. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp – W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców, oświadczenia z art. 25a ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia (Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ) 

3. Ponadto, w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów każdy                            
z Wykonawców występujących wspólnie, składa oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
(Załącznik nr 4 do SIWZ dla części pierwszej i/lub części drugiej). 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem 



przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych 
czynności pełnomocnika. 

C) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa          
te same dokumenty i oświadczenia co wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej             
z uwzględnieniem przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                           
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                      
o udzielenie zamówienia. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                                 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną: 

sekretariat@zwikbystrzyca.pl. Wyżej wymienione dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą 

mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy         

to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ). 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń                        

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń                        

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej oraz pełnomocnictwa. 

3. Zastrzeżona powyżej w pkt 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą 

podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp. Dokumenty,               

do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie 

określonej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Niezłożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego 

rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez 

Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 

4. Wykonawcy zwracają się pisemnie do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Młynarska 4 
 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Fax: 74 8114 126 
 

 
  

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem 1/ZWiK/P/2019, 
Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z 
przedstawicielami prowadzącego postępowanie, zaznaczając przy tym część, której dotyczy. 

6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął                           
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,      
o którym mowa w pkt 6 powyżej. 



9. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ. 
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych               
na stronie internetowej i w swojej siedzibie. 
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                                 
o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ,        
oraz zamieści informacje na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 

 

XI   OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

Elżbieta Mierzwińska-Beżyk , e-mail: sekretariat@zwikbystrzyca.pl 
 

 XII   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

2. Bieg terminu 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. 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. 
 

 

   XIII   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

  XIV   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną i/lub dwie  oferty częściowe. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz  z tłumaczeniem         

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

4. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę 

zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez 

osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 

5. Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik, 

Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo. 

6. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

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

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Oferta musi zawierać: 
- Formularz Ofertowy – wzór - Załącznik nr 1 do SIWZ, 
- Oświadczenia Wykonawcy – wzory - Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ, 
- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

mailto:sekretariat@zwikbystrzyca.pl


9. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z opisem znajdującym się w Dziale IX SIWZ. Kopie 
dokumentów opisane winny być „za zgodność z oryginałem” (każda zapisana strona dokumentu)       
oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez 
ustanowionego pełnomocnika. 

10.  Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. 
Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, 
że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

12. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony ofert zostały kolejno ponumerowane. 
13. Zaleca się złożenie oferty w teczce lub jej zszycie. 
14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta      

i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej 
wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 

       Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 
 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

„Wymiana zgarniacza osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny” 

Nr sprawy: 1/ZWiK/P/2019 część pierwsza 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
i/lub 

 
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

„Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek na sita 

dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek” 

Nr sprawy: 1/ZWiK/P/2019 część druga 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej oferty            

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
przed terminem składania ofert. 

16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. 
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek)                    
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

18. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte wspólnie z ofertą Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany, a następnie dołączone do oferty. 

19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie, 
b)  Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się        

na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. 

c)  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym            

w pełnomocnictwie występującym jako reprezentant pozostałych konsorcjantów. 
 

 



 

 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa 
Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz załącznikami jest jawny. (Załączniki                 
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia). 
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega,                      
że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane klauzulą 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)” Zamawiający 
wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 
UWAGA: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), 

że zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie zastała spełniona 

przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności i dane te staną się jawne                      

od momentu otwarcia ofert. 
Zgodnie z przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

UWAGA: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp). 
 

 

XV   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca     

na adres: 

 

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp.z o.o. 

ul. Młynarska 4, pok. nr 1 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Termin składnia ofert: do dnia 05.02.2019 r. do godz. 9.00 
 

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego.            

W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin         

i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu  05.02.2019 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego           

w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. Młynarskiej 4, pok. nr 2. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                            

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

6. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki               

do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy          

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wskazane zastrzeżenie uzasadnił. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
2) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 



XVI   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA  CENY 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem stawki podatku VAT                           

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty robót, których konieczność wykonania wynika 

w szczególności ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wiedzy technicznej. W związku                         

z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia                         

z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy 

sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, nakładów, prac i robót 

nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały 

być poniesione przy wykonaniu zamówienia. 
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, nawet w przypadku gdy w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko i ciężar odpowiedzialności i wykonania wszystkich prac niezbędnych do należytej 

realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. 
UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11)      
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam 
klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty 
budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 
rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty 
Europejskiej". 
6. Jeśli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku                  

do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi           

z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie o którym mowa w art. 90 ust.1 i 1a 

ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa               

na Wykonawcy. 

 

XVII  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w  innej walucie niż PLN. 

 

   XVIII   OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY 
WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty (każda część oceniana jest osobno) Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem: 

1. Kryterium (K1): cena – 60% (max. 60 pkt) 

2. Kryterium (K2): okres gwarancji – 40% (max. 40 pkt) 

 

 

 

 

 



Ad. 1) 

Kryterium: „Cena” 

Ocena będzie dokonywana wg następującego wzoru: 

Cn 

K1 =  __________________________  x W 

Co 

 

K1 - wartość punktowa 
Cn - najniższa oferowana cena 
Co - cena ocenianej oferty 
W - waga =  60 

 

Ad. 2) 

 

Kryterium: „Okres gwarancji” 
 

1. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

Przyjmuje się, że punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane następująco: 

Lp. Okres udzielanej gwarancji Ilość punktów K2 

1 36 miesięcy (gwarancja wymagana)   (3 lata) 0 

2 42 miesiące  (3,5 roku) 10 

3 48 miesięcy (4 lata) 20 

4 54 miesiące (4,5 roku) 30 

5        60 miesięcy (5 lat) i więcej 40 

 

 

2. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegające 

odrzuceniu. 

       Wartość punktowa oferty:    K = K1 + K2 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza   w oparciu 
o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (K) wynikających z wyżej podanego wzoru. 

4. Jeśli nie można dokonać wyboru 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. 

 

  XIX   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



        XX  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE       

DO TREŚCI UMOWY 

Istotne postanowienia umowy oraz warunki ich ewentualnych zmian określa projekt umowy stanowiący 

Załącznik nr 2 do SIWZ dla części pierwszej i części drugiej. 

 

ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie 

podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian 

lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których 

będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: 

2.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy. 

2.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu, gradu, 

powodzie, spadki temperatur poniżej 5 stopni Celsjusza, upały powyżej 38 stopni Celsjusza 

utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni , W takim przypadku termin realizacji zamówienia 

może zostać wydłużony o okres trwania przeszkody, 

2.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

2.4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

2.5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2.6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

2.7. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                                     

z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy                          

w następujących sytuacjach: 

3.1. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających                

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

3.2. wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę , nie zawinionych przez niego opóźnień                  

w dostawie urządzeń technologicznych. 

3.3. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3.4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie 

§ 13 pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 13 pkt 

3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w umowie, zobowiązany jest do przekazania 



Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w § 13 pkt 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się,  lub powinien dowiedzieć 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, wszelkich 

innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 

stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę       

o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

8. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej                

pod rygorem nieważności. 

9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany umowy nie stanowią: 

9.1. zmiany danych osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

9.2. zmiany danych teleadresowych, 

9.3. zmiany danych rejestrowych, 

9.4. zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 
  XXI   INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE         

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Pzp powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje  o tym na tablicy ogłoszeń    

w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej: www.zwikbystrzyca.pl 
2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania, Zamawiający, poinformuje Wykonawcę, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,          

albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp. 

5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

  XXII  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający                          

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone                  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności tam określonych tj.: 

4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

http://www.zwikbystrzyca.pl/


4.3. odrzucenia oferty odwołującego; 

4.4. opisu przedmiotu zamówienia; 

4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie                  

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu  do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego         

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 

2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 

albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie. 

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się  w terminie 5 dni            

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

14.      W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

15.       W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 

16.      Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie 

dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców  

do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17.    Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia     

na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

18.    Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.   Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy                 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 

uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 

przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu   

opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu 

opozycji  nie przysługuje skarga. 

20.  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,                     

o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego. 



21.   Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać                     

ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby               

lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

22.   Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

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

24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

25.   Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

26.  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
1.1.  Formularz ofertowy -  Załącznik nr 1 do SIWZ  dla części pierwszej; 
1.2.  Formularz ofertowy -  Załącznik nr 1 do SIWZ  dla części drugiej; 
1.1.  Projekt umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ  dla części pierwszej; 
1.2.  Projekt umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ  dla części drugiej; 
1.1.  Oświadczenia Wykonawcy z art. 25a ust. 1: 

a. na potrzeby wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia – Załącznik nr 3a do SIWZ dla części pierwszej; 

b. na potrzeby wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału                                 
w postępowaniu – Załącznik nr 3b do SIWZ dla części pierwszej ; 

1.2. Oświadczenia Wykonawcy z art. 25a ust. 1: 
a. na potrzeby wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia – Załącznik nr 3a do SIWZ dla części drugiej; 
a. na potrzeby wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału                                 

w postępowaniu – Załącznik nr 3b do SIWZ dla części drugiej; 
3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1  pkt 23 

ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ dla części pierwszej; 
3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1  pkt 23 

ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ dla części drugiej; 
       5.1       Wykaz dostaw  – Załącznik nr 5 do SIWZ dla części pierwszej; 
       5.2       Wykaz dostaw  – Załącznik nr 5 do SIWZ dla części drugiej; 
 


