
 

PKN.271.5.2018                                       Ogłoszenie nr 612748-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.: BUDOWA KANALIZACJI 

SANITARNEJ W M. URZUT, GM. NADARZYN 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 146319317, ul. ul. Graniczna  4 , 05-830   Nadarzyn, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 22 739 42 00, , e-mail anna.szmel@pkn.net.pl , , faks 22 739 73 59.  

Adres strony internetowej (URL): www.pkn.net.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Przedsiębiorstwo komunalne  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) Tak  

www.pkn.net.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia Tak  

www.pkn.net.pl  



 

 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie Nie adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Tak  

Inny sposób: pisemnie  

Adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI 

SANITARNEJ W M. URZUT, GM. NADARZYN  

Numer referencyjny: PKN.271.5.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej w 

m. Urzut, która obejmuje: - budowę kanalizacji w m. Urzut obejmujące ul. Baletowa, Zgodna, odcinek 

ul. Echa Leśne, odcinek ul. Promyka, ul. Łączna, ul. Malownicza, ul. Różana zgodnie z załączoną 

dokumentacją techniczną, załączoną do SIWZ, obejmującą swoim zakresem budowę: Lp. Kolektor 

Długość (m) Średnica/Materiał 1 K 14-17-15 153,00 DN 200 PVC lub PP 2 K16 (P6-U49) 125,00 DN 

200 PVC lub PP 3 K 18 (P7-SR8) 658,00 DN 200 PVC lub PP 4 K19.1 (P8-U66-U97) 198,00 DN 200 

PVC lub PP 5 K18.4 (U-65-U107) 137,00 DN 200 PVC lub PP 6 K18.3 (U62-U151) 88,00 DN 200 

PVC lub PP 7 K18.1 (U50-U166) 324,00 DN 200 PVC lub PP 8 K19.1 (P8-U66-U97) 198,00 DN 200 

PVC lub PP 9 K18.1.3 (U158-U172) 186,00 DN 200 PVC lub PP 10 K18.1.2 (U160-U1168) 107,00 

DN 200 PVC lub PP 11 K18.1.4(U157-U1175) 48,00 DN 200 PVC lub PP 12 K18.2 (U55-SR9) 

108,00 DN 200 PVC lub PP 13 K21 (P9-U221) 166,00 DN 200 PVC lub PP 14 K20 (P9-U177) 

K.20.2 (U177-U201) 169,00 DN 200 PVC lub PP 15 K.23 (P1-U228) 257,00 DN 200 PVC lub PP 16 

Rurociąg tłoczny RT 7 1044,00 PE 110 17 Rurociąg tłoczny RT 6, 8, 9, 11 385,00 PE 110 18 

Przyłącza grawitacyjne (od kanału 18.1 (U166-U166d, U163-U163a) 135,00 DN 160 PVC lub PP 

RAZEM 3917,00 - tłoczni ścieków wraz z wyposażeniem P5, P7 wraz z zasileniem kablowym, - 

przepompownię P6, P11 wraz z zasileniem kablowym, - w razie konieczności przebudowę 

istniejącego uzbrojenia w zakresie kolidującym z trasą projektowanych kanałów sanitarnych, - inne 

roboty towarzyszące wykonaniu powyższego zakresu. 2. Zakres robót budowlanych i zamówienia 

obejmuje: 1) budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz ze studniami zgodnie 

z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ; Rury i kształtki powinny być wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypełniających. Wykonawca przedstawi 

wyniki badań (certyfikaty lub atesty) wykonane przez akredytowaną instytucję, że rury PVC lub PP i 

kształtki PVC lub PP w spełniają normę PN-EN 1852-1 (zgodnie z postanowieniami § 6 ust.1 pkt 8 i 9 

umowy). Zastosowano rury i kształtki litego polipropylenu (materiał jednorodny) o sztywności 

obwodowej SN 8 i 10 kN/m2. Wykonawca przedstawi wyniki badań (certyfikaty lub atesty) wykonane 



 

przez akredytowaną instytucję, że rury i kształtki mają sztywność obwodową SN 8 i 10 kN/m2 

(zgodnie z postanowieniami § 6 ust.1 pkt 8 i 9 umowy). Rury i kształtki muszą być ze sobą 

kompatybilne (tworzyć System). Rury PVC lub PP są rurami jednowarstwowymi i gładkościennymi 

zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Rury powinny posiadać sygnowany na wewnętrznej ścianie 

opis pozwalający określić producenta i podstawowe parametry techniczne metodą inspekcji 

telewizyjnej. Rury PVC lub PP powinny posiadać udowodnioną szczelności do min. 2,5 bar zgodnie z 

PN-EN 1277. Rury PVC lub PP posiadają szczelność na infiltrację wody gruntowej do 8 m słupa 

wody potwierdzoną przez akredytowaną instytucję badawczą. 2) budowę odgałęzień (części 

przyłączy) kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg (do nieruchomości odbiorców oraz 

do dróg wewnętrznych), 3) budowę kompletnej tłoczni ścieków. Tłocznia-pompownia o średnicy 2, 

5m i głębokości 5,7 m o parametrach pracy Q = 22,9 m3/h ; wysokości podnoszenia H = 10,0 m sł. 

H2O składa się ze zbiornika retencyjnego, wykonanego ze stali nierdzewnej, na którym umieszczone 

są dwa separatory, kolektor dopływowy, przelew awaryjny oraz rozdzielacz, armatura zwrotna i 

odcinająca. Do zbiornika retencyjnego podłączone są min. dwie pompy suchostojące. Orurowanie i 

elementy mocujące wykonane są ze stali nierdzewnej. Budowa tłoczni jest modułowa. Separatory 

znajdują się na zewnątrz zbiornika retencyjnego. Jeden separator współpracuje z jedną pompą. W 

trakcie pracy jednego zespołu, drugi może zostać odcięty i otwarty dla potrzeb serwisu. Stosowane są 

elementy standardowe / normowe/ handlowe. Pompy suchostojące wyposażone są w silniki suche, 

wykonane wg. normy IEC. Wielkość oczek sita w separatorze jest dokładnie dopasowana do 

swobodnego prześwitu pompy. Napływające przez kolektor ścieki surowe dostają się do separatorów 

poprzez rozdzielacz z przelewem awaryjnym. Poprzez klapę zwrotną wpadają na sito separatora, gdzie 

następuje separacja ciał stałych. Dodatkowo nad sitem znajduje się solidna i trwała klapa igłowa, 

wykonana w całości ze stali nierdzewnej, stanowiąca dodatkowy element separujący. Skratki 

pozostają w separatorze, a podczyszczony ściek przepływa poprzez jedną lub dwie pompy, 

pozostające w stanie spoczynku, napełniając szczelny zbiornik retencyjny. Sonda hydrostatyczna 

przekazuje informację o poziomie ścieków w zbiorniku. Inteligentna automatyka sterowania analizuje 

prędkość napełniania i odpowiednio włącza jedną z pomp. Dzięki odseparowaniu skratek 

wyeliminowane zostaje ryzyko zapchania pompy z wirnikiem kanałowym, który gwarantuje wysoką 

sprawność hydrauliczną instalacji. Po napełnieniu zbiornika retencyjnego uruchomiona zostaje jedna z 

pomp. Ścieki pobierane ze zbiornika przepływają z dużą prędkością przez separator, wypłukując z 

niego skratki. Ciśnienie powoduje otwarcie klapy igłowej i zamknięcie klapy zwrotnej, odcinającej 

dopływ surowych ścieków do separatora. W tym czasie ciągły dopływ ścieków do tłoczni jest 

realizowany poprzez drugi separator. Po otwarciu się klapy igłowej skratki spłukiwane są z dużym 

impetem z sita, a następnie wtłaczane poprzez zawór zwrotny do rurociągu tłocznego. Ze względu na 

krótki czas przebywania ścieków w komorze retencyjnej i dużą turbulencję nie ma możliwości 

tworzenia się pływających kożuchów czy odkładania osadów i tłuszczów. Sposób pracy tłoczni 

zapobiega zagniwaniu ścieków w komorze retencyjnej i powstawaniu odorów. Obniżenie poziomu 

ścieków w komorze do minimum powoduje wyłączenie pompy. Tłocznia wyposażona jest w dwie 

pompy i dwa separatory pracujące naprzemiennie i niezależnie. Napływ ścieków i ich odpompowanie 

mogą być realizowane jednocześnie, dzięki zastosowaniu dwóch oddzielnych ciągów. Rozwiązanie to 

umożliwia także odcięcie jednego ciągu dla potrzeb serwisu i jednoczesną pracę drugiego ciągu. 

Sterowanie pracą Pracą pompowni steruje układ automatyki, umożliwiający bezobsługową 

eksploatację, zabezpieczający pompy przed awarią oraz monitorujący ich pracę. System sterowania 

został zaprojektowany jako otwarty i umożliwia w zależności od potrzeb skonstruowanie 

indywidualnego algorytmu sterowania pompami. Tekstowy panel LCD umożliwia odczyt aktualnych 

stanów urządzenia, edytowania komunikatów ostrzeżeń, edytowania wielkości mierzonych, stanów 

liczników itp. oraz zmiany zadanych parametrów technologicznych. Komunikaty są wyświetlane w 

języku polskim. Na życzenie użytkownika możliwe jest rozbudowanie systemu o wiele opcji 

dodatkowych między innymi takich jak: • Telemetria, • Dwukierunkowe sterowanie (GPRS, radiowa 

lub kablowa), • Lokalne, zdalne sterowanie umożliwiające np. włączenie pomp bez konieczności 

otwierania szafy, • Łagodny rozruch i zatrzymanie pomp. Wyposażenie technologiczne tłoczni-

pompowni W skład wyposażenia obsługowego tłoczni-pompowni wchodzą: • wentylator wywiewny 

(opcjonalnie), • rury wentylacyjne komory ściekowej i studni pompowni z PCV, • drabina zejściowa 

ze stali nierdzewnej (poręcze opcjonalnie), • podest obsługowy (opcjonalnie), • właz wejściowy, 

wykonany ze stali nierdzewnej, • oświetlenie wewnętrzne komory tłoczni, • krata antypoślizgowa na 



 

podłodze tłoczni (opcjonalnie), • pompka do wypompowywania ewentualnych rozlewów i kondensatu, 

• przepływomierz, • sonda hydrostatyczna, • układy dozowania chemii, w celu zapobiegania/eliminacji 

powstawania odorów w długich rurociągach tłocznych, • domek do zabudowy układów elektrycznych 

i ewent. dozowania chemii. Podstawowe elementy tłoczni są całkowicie odporne na korozję: komora 

zbiorcza wykonana ze stali nierdzewnej, separatory oraz orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej. 

Tłocznia zbudowana jest z elementów handlowych, dostępnych na rynku np. możliwe jest 

zastosowanie typowej armatury a także istnieje pełna wymienność silników pomp, wykonanych wg 

normy IEC. Układ automatyki w wykonaniu krajowym może obejmować dowolny układ monitoringu 

pracy tłoczni z wykorzystaniem modemów GSM lub GPRS (Idea, Plus, Era) Armatura może być 

opcjonalnie wyposażona w napędy pneumatyczne, elektryczne lub ręczne. Zapewniony łatwy dostęp 

do każdego elementu składowego: pomp, separatorów i armatury. Separatory zlokalizowane są na 

zewnątrz komory zbiorczej a nie wewnątrz, jak w rozwiązaniach konkurencyjnych. Rozwiązanie to 

gwarantuje łatwość i komfort podczas prac kontrolnych i serwisowych. Zainstalowana armatura 

umożliwia oddzielne odcięcie każdego z separatorów a także każdej pompy i przeprowadzenie 

kontroli stanu technicznego lub prac remontowych, oczyszczenie względnie usunięcie przyczyny 

zakłócenia - bez przerwy w pracy całej pompowni. Podczas gdy jedna z pomp oraz separator są 

wyłączone i odcięte do prac konserwacyjnych, druga pompa i separator nadal pracują. Prace 

kontrolno-serwisowe nie powodują czasowego wyłączenia tłoczni z eksploatacji. Charakterystyka 

tłoczni P6 i pompowni P11 w Urzucie POMPOWNIA Rodzaj pompowni Srednica pionów, armatury 

DN mm Rzędna terenu m.n.p.m. Rzędna wierzchu górnej płyty m.n.p.m. Rzędna wierzchu włazu 

m.n.p.m. Rzędna dna zbiornika m.n.p.m. Rzędna dna dopływu m.n.p.m. Srednica dopływu PVC Dzew 

mm Średnica rurociągu tłocznego PE Dzew mm Rzędna osi rurociągu tłocznego m.n.p.m. Dane 

charakterystyczne pomp DNP RT RWGP RWW RDZ RDD DzewD DzewT RDT P1 tłocznia ścieków 

100 148,00 148,20 148,20 143,17 144,37 200 110 146,80 Q = 23 m3/h, H= 9,8 m sł. H2O Ns= 2,2 kW 

P2 pompownia z pompami zatapialnymi 50 149,00 149,20 149,20 144,46 145,46 200 90 147,78 Q = 

15,3 m3/h, H= 6,0 m sł. H2O Ns= 1,2 kW 4) włączenie tłoczni ścieków w istniejący system 

monitoringu. Powiadamianie o pracy pompowni należy wykonać w systemie GPRS (zmiana z 

systemu GSM). Koszty związane z wykonaniem, a także z włączeniem do istniejącego i pracującego 

już systemu Eksploatatora sieci Gminy Nadarzyn ponosi Wykonawca. Rury osłonowe dla przewodów 

elektrycznych i sterowania oraz poziome odcinki wywietrzników winny być co najmniej klasy „S” 

układane ze spadkami ku pompowni. W przypadku płytkiego posadowienia zastosować obsypkę 

piaskową stabilizowaną cementem. Rury wywietrznikowe należy wykonać ze stali nierdzewnej i 

montować na cokole betonowym w obudowie okratowanej wraz ze skrzynką sterowniczą. 5) zasilanie 

energetyczne kablowe przepompowni ścieków z uwzględnieniem aktualnych warunków przyłączenia i 

ustaleń nowych umów zawartych na ich podstawie (załączono do dokumentacji). Projekty zasilania 

energetycznego załączone do SIWZ obejmują całość zasilenia, w tym również zakres realizowany 

przez Zakład Energetyczny. Wykonawca wyceni i wykona zakres robót wynikający z aktualnych 

warunków przyłączenia i umów zawartych pomiędzy Gminą i Zakładem Energetycznym; 6) wszelkie 

roboty przygotowawcze i towarzyszące, w tym także koszty utylizacji odpadów jeśli takie powstaną; 

7) rozbiórkę i odbudowę nawierzchni jezdni, chodników i poboczy. Wykonanie odbudowy 

nawierzchni drogowych wykonać na podstawie załączonego zestawienia przewidzianego rodzaju 

odtworzenia w poszczególnych ulicach. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do naprawy 

wszelkich uszkodzeń nawierzchni spowodowanych robotami i pracą sprzętu budowlanego 

Wykonawcy. Zamawiający zaleca wizję w terenie przed złożeniem oferty odnośnie stanu, rodzaju 

nawierzchni drogowej (ul. Różana – nawierzchnia destruktowa). 8) częściową wymianę gruntu (jeżeli 

zajdzie taka potrzeba) i wywózkę nadmiaru urobku na miejsce stałego składowania z 

uporządkowaniem terenu, 9) wykonanie przecisków, przewiertów zgodnie z dokumentacją. Poza 

odcinkami przewidzianymi w dokumentacji do wykonania w technologii bezwykopowej (przeciski z 

zastosowaniem rur ochronnych) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii 

bezwykopowej również na innych odcinkach i budowę kanałów metodą przewiertu sterowanego przy 

zastosowaniu rur PE SDR 11 (lub niższe) z co najmniej jedną – zewnętrzną powłoką ochronną 

(określanych przez producentów rur symbolami np.: RC, TS). Rury te muszą posiadać 

udokumentowaną przez producenta akceptację do stosowania do budowy w technologii przewiertu 

sterowanego. Należy zastosować rury z wbudowaną taśmą metalową lub wykonać zastępcze do taśmy 

sygnalizacyjnej oznakowanie rurociągu tłocznego. Przewidziane do zastosowania rury wymagają 



 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Powyższe zapisy nie dotyczą rurociągów, których 

wykonanie już w projekcie przewidziane jest w technologii bezwykopowej. Odcinki te należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją. Zastosowana technologia nie może powodować uszkodzeń budowli 

i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac. Wymagane jest stałe utrzymanie 

założonych spadków kanałów grawitacyjnych potwierdzone pomiarem geodezyjnym oraz inspekcją 

telewizyjną. 10) odwodnienie wykopów, a jeżeli zajdzie taka potrzeba z wywiezieniem wody. Nie 

dopuszcza się zrzutu wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej. 11) W razie konieczności 

usunięcie wszelkich kolizji z siecią wodociągową, gazową, kanalizacyjną teletechniczną, 

energetyczną, wraz ze spisaniem protokołu odbioru od właściciela danej sieci. W przypadku zbliżenia 

nowo wybudowanych podziemnych urządzeń energetycznych i wodociągowych do projektowanej 

trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi przewidzieć wykonanie z uwzględnieniem zachowania 

szczególnej ostrożności, bez użycia sprzętu ciężkiego, ewentualnie wykopy ręczne. 12) ułożenie i 

zabezpieczenie odkrytych kabli energetycznych i telefonicznych w rurach ochronnych, 13) 

kompleksowa obsługa geodezyjna, w tym: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą. 

Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie uprawnioną obsługę geodezyjną do wytyczeń, 

odtworzeń punktów stałych, osnowy itp., pomiarów, wykonania szkiców po wytyczeniu i 

inwentaryzacyjnych, do wykonania map inwentaryzacyjnych, bieżących rozwiązań w zakresie obsługi 

geodezyjnej w wypadku wystąpienia kolizji oraz niezgodności w terenie, współpracy z Powiatowym 

Oddziałem Geodezji oraz innych prac niezbędnych do wykonania robót budowlanych 

przedmiotowego zakresu. Koszt takiej obsługi całkowicie obciąża Wykonawcę. 14) wykonanie i 

uzgodnienie projektów organizacji ruchu na czas robót wg wymagań zarządzającego w drogach 

publicznych w których zlokalizowana jest kanalizacja oraz wykonanie tymczasowego oznakowania 

dróg i ulic na czas robót zgodnie z projektami organizacji ruchu. 15) uzyskanie zgody zarządzającego 

oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych gminnych jak i 

powiatowych na czas prowadzenia robót. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzjami drogowymi 

załączonymi do dokumentacji : lp Nazwa ulicy Nawierzchnia klasa drogi Kategoria ruchu konstrukcja 

nawierzchni 1 Echa Leśne bitumiczna L gminna KR2-b wg warunków technicznych dla dróg 2 

Promyka bitumiczna L gminna KR3-a wg warunków technicznych dla dróg 3 Łączna do Chabrowej 

bitumiczna L gminna KR2-b wg warunków technicznych dla dróg 4 Malownicza bitumiczna L 

gminna KR2-b wg warunków technicznych dla dróg 5 Łączna od Chabrowej Baletowa, Zgodna, 

tłuczniowa dojazdowa gminna warstwa górna tłuczeń kamienny 4-31,5mm gr.7cm, warstwa dolna 

gr.15cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm 6 Różana destrukt L gminna KR2-

b warstwa górna destrukt asfaltobetonowy gr. 10 cm, wraz z jednowarstwowym powierzchniowym 

utrwaleniem gr. ok. 10 mm, warstwa wyrównawcza tłuczeń kamienny 4-31,5mm gr.7cm, warstwa 

dolna gr.15cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm Uwaga: dla fragmentów ul. 

Przemysłowej, Promyka w obrębie przebudowy S8 odbudowa wg projektu przebudowy Drogi 

tłuczniowe, destruktowe : - warstwa górna - tłuczeń kamienny 4-31,5mm gr.7cm ; - warstwa dolna - 

gr.15cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm, - warstwa destruktu : destrukt 

asfaltobetonu gr. 10 cm wraz z jednowarstwowym powierzchniowym utrwaleniem gr. ok. 10 mm. 16) 

zapewnienie wymaganych nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD i ST, 17) zapewnienie 

badań zagęszczenia gruntu w obecności Inspektora Nadzoru przez osoby uprawnione przedkładane 

odcinkami przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów 

częściowego odbioru robót. Wykonawca we własnym zakresie dokona badań zagęszczenia gruntu po 

zasypkach i w formie pisemnej w co najmniej 2 oryginalnych egzemplarzach przekaże je 

Zamawiającemu. W wypadku uzyskania złych wyników wskaźników zagęszczenia Wykonawca 

dokona na własny koszt ponownego odkopania i zasypki z zagęszczeniem aż do uzyskania 

właściwych parametrów zagęszczenia. Wyniki badań należy przedstawić do wglądu Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego przed odbiorem częściowym, a przedłożyć wraz z dokumentacją 

powykonawczą. W wypadku zastosowania technologii przewiertu sterowanego należy wykonać co 

najmniej po 1 badaniu w miejscach wykopów startowych i kontrolnych oraz przy studniach. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w pasach drogowych zgodnie z wymogami Zarządców tych dróg, w 

pozostałym terenie nie mniej niż 1 badanie na 50 mb robót liniowych wykonywanych otwartymi 

wykopami oraz przy studniach. 18) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie 

ziemi, zagospodarowanie i zasilenie placu budowy i ponoszenie opłat z tym związanych. Wykonawca 

zobowiązany będzie do usuwania odpadów i przedstawienia Zamawiającemu karty przekazania 



 

odpadu. 19) zapewnienie maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu tzn. w pobliżu drzew oraz 

pod drzewami roboty wykonać metodami bezwykopowymi, w tym przewiertami sterowanymi. 

Wykonawca we własnym zakresie zapozna się z terenem i dokona aktualizacji w zakresie istniejącego 

zadrzewienia w celu zaplanowania i uwzględnienia w kosztach bezwykopowej technologii wykonania 

robót. 20) ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania robót, 

wykonania sprawdzeń oraz prób, 21) ubezpieczenie terenu robót i placu budowy. 22) wykonanie 

inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów grawitacyjnych. Zastosowany model kamery winien mieć 

obrotową głowicę. Nagranie monitoringu powinno być zarejestrowane i przekazane Zamawiającemu 

na płycie CD lub DVD w formacie avi, mpeg. Płyta winna być opisana – nazwa ulicy i numery studni 

ograniczających odcinek, dla których wykonano monitoring. Wykonany monitoring musi posiadać 

również opis, statystykę oraz grafikę spadku. Pozytywny wynik monitoringu będzie warunkiem 

odbioru robót i płatności. 23) wykonanie w 3 egz. dokumentacji powykonawczej (wykonanej w 

oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi), inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą w 3 egz. przekazać Zamawiającemu, 24) przygotowanie niezbędnej 

dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie. 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg projektów 

budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, uzgodnień, 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia załącznikach do SIWZ, 2.2. Jeżeli w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualne 

wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard 

jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od 

wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w 

dokumentacji projektowej i STWiOR. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego 

przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Oferowane 

materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji projektowej 

i spełniać wymagania określone w warunkach technicznych oraz parametry techniczne określone w 

dokumentacji projektowej i STWiOR takie jak: 1) dla tłoczni ścieków: - ilość dopływających ścieków 

do tłoczni ścieków, - geometryczna wysokość podnoszenia, - średnica pompowni, - całkowita 

wysokość pompowni, - ilość pomp, - pobór mocy, - wykonanie zbiornika – polimerobeton, - wersja 

montażu w jezdni/ poza jezdnią, - wyposażenie dodatkowe, - długość i średnica rurociągu tłocznego 

współpracującego z pompownią. 2) dla kanałów wykonanych metodą przewiertów sterowanych: - rury 

PE100 SDR 11 RC o średnicy zewnętrznej zgodnej z projektem. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez złożenie oświadczenia 

w formularzu oferty. 3) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają 

wymogi równoważności tj.: wykaz innych niż w SIWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów 

technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty, Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie i złoży Zamawiającemu na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SIWZ (art. 26 

ust.2 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści 

oferty. 3.1. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane 

czynności w zakresie realizacji zamówienia – układanie przewodów kanalizacyjnych i zagęszczenie 

gruntu. 3.2. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni 

od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 3.3. 

Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w 

formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL, itp). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie 



 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) o których mowa w ust. 

3.2, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 3.5. W 

sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to 

Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę. 3.6. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 3.1, skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 

3.7. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust. 3.1-3.6 Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług 

niezgodnie z umową. 3.8. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy 

dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 3.9. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie 

oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 3.1, przy 

realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast 

dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z 

postanowieniami ust. 3.1-3.6, a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.  

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45231300-8 

45232423-3 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość 

bez VAT: Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31  
II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub 

uprawnień.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1.200.000 PLN 

lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.200.000 PLN.  

Informacje dodatkowe  



 

Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający 

dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 

opublikuje ww. informacje.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  

a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie sieci sanitarnych o 

wartości min. 1.500.000 PLN brutto każda oraz załączy dowody, że roboty zostały wykonane 

należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Pod 

pojęciem „sieci sanitarne” Zamawiający rozumie sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej.  
Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający 

dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 

opublikuje ww. informacje.  

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:  

* Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania 

robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do 

kierowania robotami;  

- min. 5–letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót 

sanitarnych;  

* Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje 

elektryczne, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W 

przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami; 

- min. 5–letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót 

elektrycznych.  

* Kierownik robót drogowych – 1 osoba posiadająca:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 

wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W 

przypadku Wykonawców zagranicznych  

– uprawnienia równoważne do kierowania robotami; - min. 5–letnie doświadczenie w 

kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót drogowych. Zamawiający 

dopuszcza możliwość łączenia ww. specjalności.  
Uwaga: Warunkiem udziału w postępowaniu jest określony staż kierownika budowy i kierowników 

robót, który będzie obliczany bez uwzględniania liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie. 



 

Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana 

osoba pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych 

okresów do okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP).  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania 

spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji 

ekonomicznej i finansowej wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunków łącznie przez 

wszystkie te podmioty.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie /na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ/ zawierające informacje 

wstępnie potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w 

rozdz. VII SIWZ.  

2. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w 

art. 24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:  



 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 

14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy;  

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

tych należności;  

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz.716);  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona, każdy z 

Wykonawców na wezwanie Zamawiającego składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie 

podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który 

jego dotyczy.  

5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1) 

SIWZ : 1) dot. ppkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której informacja albo dokument, w zakresie określonym w 

art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 2) dot. ppkt b)-d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 



 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1.  

5.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w rozdz. VIII ust. 3 pkt 1 ppkt a), składa dokument, o którym 

mowa w ust. 5.1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1.  

5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w 

art. 24aa ustawy, i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, 



 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 2) 

potwierdzających spełnienie warunków:  

a) dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej: informacja z banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

* Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w 

wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu.  

b) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:  

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;  

– wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania 

tymi osobami; Wzory ww. wykazów zamawiający prześle wykonawcy, którego oferta 

zostanie oceniona najwyżej wraz z wezwaniem , o którym mowa w ust. 3.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona, każdy z 

Wykonawców na wezwanie Zamawiającego składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie 

podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który 

jego dotyczy.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
W przypadku złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne - dokumenty 

potwierdzające, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają wymogi równoważności i 

okoliczności określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, tj.: wykaz innych niż w SIWZ 

materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne 

dokumenty. Wykonawca opracuje we własnym zakresie i złoży Zamawiającemu na 

wezwanie, o którym mowa w rozdz.VIII ust. 3 SIWZ (art. 26 ust.2 ustawy Pzp).  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające 

informacje wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o 

wypełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO (załącznik nr 5 do SIWZ).  

2) 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 w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych 

podmiotów do udostępnienia zasobów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi 

potwierdzać 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.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 

rozdz. VIII ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców.  

5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

z postępowania, 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 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

6) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w rozdz. VIII ust. 3 i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.  

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

11) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 



 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ.  

7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 70.000,00 zł 
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w 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 przez podmioty, o których 

mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto 

zamawiającego: Nr konta 18 8008 0008 2008 0090 0414 0003  

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty.  

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z 

treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze 

żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art.26 ust.3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 

oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.  



 

8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, 

musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Urzut".  

9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą.  

10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona.  

11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.13.  

12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, 

oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  



 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  



 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  

1) zgodnie z art. 142 ust.5 ustawy pzp - postanowienia o zasadach zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, b) wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w odniesieniu do osób zatrudnionych przy realizacji 

niniejszego zamówienia; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w odniesieniu 

do osób zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  

2) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1) 

lit.a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1) lit. 

b) i c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne;  

4) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1) lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników wykonujących układanie przewodów kanalizacyjnych i zagęszczenie 

gruntu, o których mowa w § 1 ust.4 umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy;  

5) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1) lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom wykonującym układanie przewodów kanalizacyjnych i zagęszczenie gruntu, o których 

mowa w § 1 ust.4 umowy. Kwota odpowiadająca wzrostowi zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy;  

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego,  

7) zmiany terminu realizacji umowy z powodu: a) wystąpienia siły wyższej określonej w umowie, b) 

przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, c) wystąpienia 

nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, d) okoliczności niezawinionych przez 

Wykonawcę, a w szczególności jeżeli zostały one wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub 

wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów), e) 

nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 



 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową,  

8) zmiana parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego 

pozwolenia na budowę i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  

9) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

10) wykonania robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku 

do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z 

treści oferty,  

11) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia 

istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

12) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana jest możliwa na osoby 

spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego 

na zaproponowaną osobę,  

13) zmiana osób Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska,  

14) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego, 15) 

zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych 

interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-09-28, godzina: 14:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu > PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne 

Nadarzyn Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Nadarzynie, ul. Graniczna 4, 

05-830 Nadarzyn, adres e-mail: Bogdan.malinowski@pkn.net.pl,  inspektorem ochrony danych 



 

osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. jest Pani Anna Szmel, tel. 22 739 

42 06 lub adresem e-mail: Anna.szmel@pkn.net..pl,  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ref. PKN.271.4.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana 

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana 

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

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

osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie 

przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

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

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  


