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1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
INNEKO Sp. z o. o.  
ul. Teatralna 49, 
66-400 Gorzów Wlkp.   
tel. (95) 7225 385  
strona internetowa: www.inneko.pl  
 
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, publikowane są na stronie: 
http://bip.inneko.pl/  

2. DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa o:  

2.1 Numer referencyjny lub numer sprawy – jest to numer referencyjny nadany sprawie i podany 
w nagłówku strony. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania winna być 
opatrzona tym numerem.  

2.2 Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

2.3 Ustawie – przytoczoną w SIWZ bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  

2.4 Rozporządzeniu - bez bliższego określenia, należy rozumieć odwołanie się do treści 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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). 

2.5 Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;  

2.6 Zamówieniu – należy rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy, o wartości zamówienia poniżej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

3.2 Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w  art. 24aa ustawy. 

3.3 Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze Środków Unii 
Europejskiej.  

3.4 Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest  

Budowa kwatery Kn3 i Kn4 na odpady niebezpieczne na działkach 83/4 i 83/6 obreb 07 
Chróścik wraz z drogą dojazdową” 

http://bip.inneko.pl/
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji 
projektowo-budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, które stanowią załączniki do siwz. 

4.2. Wymagania Zamawiającego: 

4.2.1. Zamawiający wymaga aby pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

przy realizacji zamówienia, wykonujących fizyczne (prace) roboty budowlane tj. prace 

ziemne, wykopy, przemieszczenie ziemi, układanie foli uszczelniających, roboty instalacyjne 

byli zatrudnieni na umowę o pracę. Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca 

w terminie 10 dni od przekazania placu budowy, dostarczył wykaz osób zatrudnionych przy 

realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem formy zatrudnienia.   

1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 

4.2.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/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). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. 

6) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
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umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności.  

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4.2.2. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej zakładu. Celem 

dokonania wizji lokalnej proszę o kontakt na adres pzp@inneko.pl 

4.2.3. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma tak zorganizować prace by zapewnić 

dojazd  do  przylegającej kwatery K3 i płyty remediacyjnej.  

2) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia musi uwzględnić 

a.  koszt rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego o długości 150 m i wysokości 5 m 

b. koszt wycięcia 10 szt. drzew na wycięcie których Zamawiający ma zgodę UM, 

pozyskany materiał pozostaje własnością Zamawiającego. 

3) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowa, uwierzytelnionej kopii zaświadczenia właściwej izby 

samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww. osoby na listę członków tej izby i 

uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych; 

4) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy 

harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany, za zgodą Zamawiającego; 

5) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 

6) uczestniczenie w naradach technicznych oraz w radach budowy; 

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osoby sprawującej funkcję kierownika 

budowy w stosunku do osoby wykazanej w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, 

wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 

8)  Zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

9) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z 

zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 

dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

10) dostarczenie, montaż i demontaż wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń 

koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy; 

11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym; 

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc  

prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

13) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 

14) wykonanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

15) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego 

mailto:pzp@inneko.pl
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przez Zamawiającego oraz przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco: deklaracji 

właściwości użytkowych, potwierdzenia oznakowania materiałów budowlanych 

symbolem CE i innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami a 

także gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu; 

16) przestrzeganie regulaminu BHP i P.POŻ obowiązującego na terenie zakładu 

17) przeprowadzenie na własny koszt badań, prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów 

przewidzianych w projekcie i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Badania winno przeprowadzać laboratorium posiadające 

odpowiednią akredytację. 

18) zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

19) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

20) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., 

po zakończeniu robót; 

21) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, doprowadzenie nawierzchni oraz 

obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy;  

22) wywiezienia nadmiaru ziemi na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

23) przekazanie przez geodetów wyników prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka  

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. 

24) dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po 

zgłoszeniu robót do odbioru), dokumentacji odbiorowej:  

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 07 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409):  

 -o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową  

 -o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,   

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika  

budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) 

potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych,  

c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. o przyjęciu 

ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

d) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),  

e) protokołów prób, badań i sprawdzeń,  

f) oryginału dziennika budowy, 

25)  złożenie wniosku celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów powstałych 

w ramach przedmiotowej inwestycji; 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z: kartami 

gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim i geodezji 

powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD 

w 1egz. 
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4.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 

Dodatkowe kody CPV: 

45110000-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111200-0 Roboty ziemne i wykopaliskowe 

45233140-2 Roboty w zakresie dróg 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45230000-8 Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane  w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamówienie nie podlega podziałowi na części.  

 

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

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy do 10% wartości zamówienia. 

7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ 

7.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

8.1 Wymagany termin wykonania zamówienia  6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w punkcie 9.2 niniejszej siwz. 

9.2 Warunki udziału w postępowaniu:  

9.2.1 w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie 
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9.2.2 w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Minimalny poziom zdolności: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki 

finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 zł. Ponadto Zamawiający wymaga, aby 

wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł 

W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie kończył się przed terminem 

zakończenia umowy, wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek 

przedłożyć zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż posiada środki finansowe w banku lub 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości 

co najmniej 600.000,00 zł. oraz posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1000 000 zł. 

 

Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie, z zastrzeżeniem, że każdy 

z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 

najmniej 1000 000,00 złotych. 

W przypadku, gdy wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej podmiotów trzecich na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych 

podmiotów. 

9.2.3 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

a)  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonali trzy 

roboty ziemne lub drogowe o wartości łącznej min. 1 500 000,00 złotych brutto, 

przy czym wartość pojedynczej umowy nie może być mniejsza niż 500 000,00 

złotych brutto. 

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonali 

minimum trzy roboty w zakresie uszczelniania składowisk zgodnie z załączoną 

dokumentacją o powierzchni kwatery nie mniejszej niż 0,25 ha. 

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z ww. warunków musi spełniać co najmniej 

jeden z wykonawców w całości. 

c) Dysponują lub będą dysponować: 
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− minimum jedną osobą odpowiedzialną za realizację całości zadania posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej lub drogowej bez ograniczeń posiadającego doświadczenie przy 

budowie minimum dwóch składowisk odpadów innych niż niebezpieczne lub 

niebezpiecznych, z wyłączeniem składowisk azbestu. 

− kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

− kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

Dodatkowe informacje: 

- przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). 

−Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające 
uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem 
się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały 
dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku 
braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa 
w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), dotyczące 
świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego−na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane 
osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub 
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji 

w dotychczasowym zakresie−zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie 
z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu 
uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie 
zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. 

−wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem 
polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, 
wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, 
we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.  
 
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie 
obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty 
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z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę 
umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej 
stronie internetowej.  
Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs 
z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez 
wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie 
w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego 
średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów 
i NBP. 

 

9.3 Warunki udziału, a poleganie na zdolnościach innych podmiotów:  

9.3.1 Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

9.3.2 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda, aby 
dokument ten określał w szczególności: 

− zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

− a także informacji czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.  

9.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznej 
lub zawodowej lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 
ustawy.  

9.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują prace, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

9.4 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali 
braku podstaw wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy 
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. 

9.5 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy. 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1), 2), 4) wykluczy Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
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1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

9.6 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
art. 24 ust. 5 ustawy, 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.  

9.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt. 9.6 powyżej.  

9.8 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

9.9 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

10. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI: 

10.1 jest niezgodna z Ustawą, 

10.2 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 

10.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

10.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

10.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

10.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

10.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 
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10.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

10.9 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

11.1 Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki: 

11.1.1 Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym 
formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje 
określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach 
regulowanych przepisami art. 26 ust.3 pzp. 

11.1.2 W celu wstępnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów 
określonych w pkt 9.5., wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie  dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postepowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do 
siwz. Niniejsze oświadczenia należy złożyć w oryginale. 

11.1.3 Odpowiednie pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy 
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

11.1.4 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego 
(w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny 
dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci. 

 

11.2 Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:  

11.2.1 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wzór oświadczenia zostanie 
przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11.3 Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających  

11.3.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia działalności zawodowej, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
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zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego – w tym celu 
Wykonawca złoży:  

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b)  dokument/y potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia - polisę ubezpieczenia.  
 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców 
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą 
odpowiadał/odpowiadali za spełnianie tego warunku. 
WW. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. 
 

c) wykaz robót budowlanych  (wymaganych w siwz w pkt. 9.2.3 lit.a, b), wykonanych 
nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, 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; przy 
czym 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 dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 5 do siwz); 
 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. 
  

d)  wykaz osób (wymaganych w siwz w pkt. 9.2.3 lit.c), skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do siwz); 
 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. 
wykaz. 

 

11.3.2 brak podstaw wykluczenia, w tym celu Wykonawca złoży: 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub 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, 
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b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione 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, 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 26 ust. 6 Ustawy, skorzysta z dokumentów 
znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 

d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);  

 

UWAGA: wyżej wymienione dokumenty w punktach a) – d) składa: 

− każdy wykonawca, składający samodzielnie ofertę; 

− każdy z wykonawców występujących wspólnie ; 

− inny podmiot, na którego zasobach wykonawca polega w celu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tego podmiotu; 

− także każdy podwykonawca (o ile jest znany), któremu zamierza się powierzyć 

wykonanie części zamówienia.  (można ale nie trzeba – §9 ust.2 i 3 rozporządzenia 
w sprawie rodzajów dokumentów(…)”. 

 

11.4 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) punkach 11.3.2.a ÷ 11.3.2.c 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11.5 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 punkcie 11.4. niniejszej siwz, 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 
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

11.6 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. 

11.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę: 

a) Postępowanie, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy, jest jawne. Zamawiający może 
ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia tylko w przypadkach określonych w Ustawie (art. 8 ust 2 Ustawy). 

b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

c) Dokumenty (informacje) niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie, Wykonawca 
wydziela z oferty i umieszcza w osobnej kopercie. Dokumenty te winny być trwale 
ze sobą połączone, ponumerowane i oznaczone w wyraźny sposób jako „DOKUMENT 
STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” wraz z podaniem nazwy Wykonawcy i informacji 
dotyczącej jakiego postępowania dotyczą i są załącznikiem. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika 
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tj. dotyczących nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności. 

e) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 419 ze zmianami) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i 
zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ  

12.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

12.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

12.3 Na etapie składania ofert Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, a pełnomocnictwo lub upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie 
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców, winno być dołączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
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12.4 Oświadczenia o którym mowa w pkt 11.1.2. niniejszej siwz składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunku brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia te muszą być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania właściwych Wykonawców. 

12.5 Dokumenty i oświadczenie, o których mowa w punktach 11.3.2 niniejszej siwz, składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

12.6 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 
w  prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie, złożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym 
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) 
zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji 
zamówienia tj. prace ziemne, wykopy, przemieszczenie ziemi, układanie foli uszczelniających, roboty 
instalacyjne (zasady określone w pkt 4.2.1 siwz 

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

14.1 Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu 
składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą.  

14.2 Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100) 

14.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 

14.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, właściwa kwota winna zostać przelana na 
rachunek bankowy Bank BGŻ BNP  Paribas  S.A Numer konta : 91 1750 1149 0000 0000 4003 
0778 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: PZP.281/30.2020-PN”. 

14.5 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14.6 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadialnego 
oddzielny dla każdej części zamówienia potwierdzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym dokumentu należy złożyć wraz z ofertą. 

14.7 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium: 
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a) w pieniądzu wpłacono przelewem na konto wymienione w pkt. 14.4 i pełnej kwocie 
i w terminie - decyduje data i godzina wpływu (uznania) środków na rachunku 
Zamawiającego, 

b) w innej formie niż pieniądz wniesiono wraz z ofertą w wymaganym siwz terminie. 

14.8 Niewniesienie wadium w wymaganym terminie albo wniesienie w niewłaściwej wysokości lub 
formie lub zawierające ograniczenia, o których mowa w pkt. 14.15, skutkuje odrzuceniem 
oferty. 

14.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.13 i pkt. 14.14. 

14.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

14.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 14.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

14.13 Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

14.14 Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

14.15 Zamawiający musi mieć możliwość skorzystania z wadium bez żadnych dodatkowych 
ograniczeń, zgodnie z pkt 14.13 i 14.14 siwz. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi 
być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

14.16 Wykonawcy wspólnie ubiegający się ̨ o udzielenie zamówienia wnoszą wadium 
zabezpieczające ich ofertę wspólną. Wadium złożone w formie umowy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej może być zawarte przez jednego z tych wykonawców lub ustanowionego 
przez nich pełnomocnika, z tym jednak zastrzeżeniem, że udzielona ochrona musi dotyczyć 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzn. Wykonawcy muszą być 
wymienieni w treści umowy gwarancyjnej). 

14.17 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem 
i winna zawierać następujące elementy: 

− nazwę dającego zlecenie (tj. nazwę Wykonawcy, który składa ofertę lub nazwy wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
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gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib,  

− nr referencyjny sprawy nadany sprawie przez Zamawiającego,  

− nazwę przedmiotu zamówienia; 

− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

− kwotę gwarancji, 
− termin ważności gwarancji (nie krótszy niż okres związania ofertą),  

− bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta w przypadku zaistnienia 
okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 u ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do zapłacenia kwoty 
gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od 
daty zgłoszenia żądania). 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1 Zamawiający  wymaga wniesienie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

15.3 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 
zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego numer rachunku: 91 1750 1149 0000 0000 4003 
0778z adnotacją: „Zabezpieczenie wykonania umowy- nr sprawy: PZP.281/30.2020-PN”. 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 
(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi 
nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

15.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa powyżej, oprócz 
pieniądza, Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia w tych formach. 

15.6 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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15.7 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. (wymienionych w pkt. 14.5). Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości.  

15.8 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu zamawiający przechowuje je na rachunku 
bankowym, zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wykonawcy. 

15.9 W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi 
być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego, oraz winna zawierać, co najmniej następujące elementy: 

15.9.1 nazwę wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji 
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej 
gwarancji) oraz wskazania ich siedzib;  

15.9.2 kwotę gwarancji 

15.9.3 terminu ważności gwarancji; 

15.9.4 wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby zamawiającego a prawem właściwym dla 
gwarancji jest prawo polskie; 

15.9.5 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez wykonawcę. Płatność powinna nastąpić w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania pisemnego żądania zapłaty; 

15.9.6 oświadczenie Gwaranta, że żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Umowy 
lub zakresu prac, które mogą zostać sporządzone między wykonawcą a 
zamawiającym nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z Gwarancji 
i Gwarant rezygnuje z konieczności informowania o takiej zmianie, uzupełnieniu czy 
modyfikacji umowy. 

Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż 
jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

15.10 Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie niepieniężnej jest zobowiązany przed 
wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od zamawiającego akceptacji treści dokumentu 
gwarancyjnego, poprzez przesłanie jego projektu w terminie 5 dni od otrzymania informacji o 
wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub 
potwierdzić przyjęcie dokumenty bez zastrzeżeń. 

15.11 Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane 
będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wniesienie przez zamawiającego zastrzeżeń do 
dokumentu i nie uwzględnienie ich w złożonym (tytułem zabezpieczenia) dokumencie jest 
równoznaczne z niewniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uprawnienia do 
skorzystania z postanowień ustawy prawo zamówień publicznych związanych z niewniesieniem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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15.12 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 
ofert stosownie do treści art. 94 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych. 

15.13 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z przepisami 
Ustawy prawo zamówień publicznych (art. 151 ust. 1 ustawy PZP). 

15.14 Zamawiający zobowiązuje się dokonać zwrotu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót; 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

 

16. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w złotych polskich. 

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

17.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

17.2 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

17.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 
pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub oświadczenia  
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

17.4 Dokumenty lub oświadczenia , o których mowa 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w 
postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

17.5 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. W pełnomocnictwie wskazany musi być w szczególności zakres działania 
pełnomocnika. 

17.6 Osoba(y) podpisująca(e) ofertę lub pełnomocnictwo winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko 
lub może(gą) złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką identyfikującą osobę(y). 

17.7 Każda poprawka w ofercie musi być podpisana(e) przez osobę(y) uprawnioną(e) do 
podpisywania oferty. 

17.8 W interesie Wykonawcy jest, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i parafowana. 

17.9 Zaleca się aby oferta była sporządzona na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej siwz. 
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17.10 Wymaga się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych 
kopertach. 

Koperta zewnętrzna winna posiadać oznaczenie: 

             

Oferta w przetargu nr PZP.281/30.2020-PN 
„Budowa kwater na odpady niebezpieczne Kn3 i Kn4 wraz z drogą dojazdową do kwater 

składowania odpadów” 

 

Nie otwierać przed dniem  20.01.2021 roku, godzina 10:30. 

             

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

17.11 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmianę lub wycofanie oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 10), 
a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 
Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.  

17.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z wyłączeniem przypadków określonych w art. 93 ust.4 PZP. Wymaga się, aby Wykonawca 
zapoznał się ze wszystkimi informacjami, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
oraz podpisania umowy. 

18. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANNIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
18.1 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 

dotyczących procedury zamówień publicznych jest Pani Adriana Chodarcewicz –  INNEKO Sp. 
z o.o. w Gorzowie Wlkp., email: pzp@inneko.pl 

18.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

18.3 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila przy przekazywaniu 
następujących dokumentów: 

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 

2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 

3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 

4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 

5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy, 

8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 185 
ustawy. 

mailto:pzp@inneko.pl
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Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany 
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 

18.4 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych 
oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 
zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 

19. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

19.1 Ofertę należy złożyć do dnia  20.01.2021 roku do godz. 10.00 pod adresem: INNEKO Sp. z o.o., 
ul. Teatralna 49,  66-400 Gorzów Wlkp., sekretariat - kancelaria czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8:00-15:00 

19.2 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

19.3  Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 
godzinę i minutę, o której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane 
w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

20. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

20.1 Zamawiający dokona otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.2 ustawy. 

20.2 Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert 
o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 

20.3 Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy. 

20.4 Informacje o których mowa w ppkt 3 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy 
nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.  

20.5 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

20.6 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. Odmowa wyrażenia zgody, nie 
powoduje utraty wadium. 

21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

21.1 Podana w ofercie cena musi zostać wyrażona w złotych polskich. 

21.2 Cena zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Podana cena nie ulegnie 
podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

21.3 Cena netto, podatek VAT muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej „5” należy końcówkę pominąć, powyżej 
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i równe „5” należy zaokrąglić w górę). Cena brutto stanowi sumę ceny netto i wartości 
podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków 
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie 
ustalonej stawki podatku VAT. 

Uwaga! Błędy wynikające z zaokrągleń, dokonywanych przez komputerowe programy do 
kosztorysowania, nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny oferty. 

21.4 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w Załączniku nr 4 niniejszej SIWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

21.5 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

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

 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1 Cena oferty brutto( C ) 60 % 60 punktów 

2 Okres gwarancji i rękojmi 10 % 10 punktów 

3 Skrócenie terminu realizacji robót  10% 10 punktów 

4 Wysokość kary umownej za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy 

20 %  

 

20 punktów 

22.1.1 Zasady oceny kryterium „Cena” (C) dotyczy wszystkich części zamówienia. 

 

 

W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • 100 pkt x 60%  (C) 

gdzie: 
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Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena” 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert 

Ci cena badanej oferty „i” 

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

22.1.2 Wg. Kryterium „okres gwarancji i rękojmi” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma 
ilość punktów wynikającą z następujących zasad: 

Zasady oceny kryterium: „okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywany na podstawie 
zadeklarowanego terminu, wpisanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.  

Sposób przyznania punktów w ww. kryterium: 

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy – 0 pkt. 

- za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy – 10 pkt. 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego – 24 
miesiące. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy 36 miesięcy. Jeżeli 
wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące jego oferta zostanie 
odrzucona jako niezgodna z siwz. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy 
niż 48 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostanie przyjęty okres 
436miesięcy czyli maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego, natomiast do 
umowy zostanie wpisany okres gwarancji rękojmi zgodny z oświadczeniem wykonawcy. 

22.1.3 Wg. Kryterium „Skrócenie terminu realizacji robót” 

każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów wynikającą z następujących 
zasad: 

 

okres skrócenia czasu realizacji zamówienia 

w ofercie ocenianej (liczba dni od 0 do 30) 

T= .................................................................................................................................. x 10 pkt. 

najdłuższy oferowany okres skrócenia czasu realizacji zamówienia 

(nie dłuższy niż 30 dni) 

 

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty zaoferuje skrócenie czasu realizacji dłuższy niż górny limit 
wskazany przez Zamawiającego, do oceny zostanie przyjęty okres 30 dni, natomiast do umowy 
zostanie wpisany okres według oświadczenia wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu 
oferty nie poda żadnej informacji, poda wartość „0", „nie dotyczy" lub informację 
o równoważnym znaczeniu, jego oferta otrzyma 0 pkt. w niniejszym kryterium. 

 

22.1.4 Wg. Kryterium „wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów 
wynikającą z następujących zasad: 
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Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia 

w realizacji przedmiotu umowy”: 

- za zadeklarowanie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w minimalnym wymiarze 

wymaganym w siwa, tj. w wysokości 0,2% kwoty ryczałtowej określonej w umowie - 0 pkt; 

-  za zadeklarowanie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,4% kwoty 

ryczałtowej określonej w umowie - 5 pkt; 

-  za zadeklarowanie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,6% kwoty 

ryczałtowej określonej w umowie - 10 pkt; 

-  za zadeklarowanie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,8% kwoty 

ryczałtowej określonej w umowie - 15 pkt; 

-  za zadeklarowanie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% kwoty 

ryczałtowej określonej w umowie - 20 pkt; 

 

Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy wynosi 0,2% wynagrodzenia umownego brutto. Jeżeli Wykonawca zaoferuje wysokość 

kary umownej w wysokości niższej niż 0,2%, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z siwz. 

Maksymalna wysokość kary umownej wynosi 1%. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną 

w wysokości przekraczającej 1%, do oceny ofert w niniejszym kryterium zostanie przyjęta kara 

umowna w wysokości 1%, czyli maksymalna zgodna z żądaniem i Zamawiającego, natomiast 

do umowy zostanie wpisana wysokość kary umownej zgodna w oświadczeniem wykonawcy. 

 

22.2 Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zestawienie oceny ofert. Komisja 
przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. Punkty będą 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie 
uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną ilość punktów. 

22.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w niniejszej siwz i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyska największą łączną ilość 
punktów. 

22.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

22.5 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

24. TRYB OCENY OFERT 

24.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

24.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
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Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

24.1.2 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 
87 ust. 2 Ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

24.1.3 Zamawiający w ofercie poprawi w szczególności: 

- omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: 

a) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od 
towarów i usług, przyjmując, że podano właściwie stawkę podatku VAT i wartość 
netto, 

b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i 
usług, przyjmując, iż podano właściwie wartość netto i kwotę podatku od 
towarów i usług, 

c) błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, iż podano 
właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar, 

d) błędną sumę cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmując, iż podano 
właściwie ceny za poszczególne elementy zamówienia; 

- omyłki w treści złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, 
polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary oraz omyłki 
polegające na błędnym opisie w pozycji kosztorysu ofertowego, dostosowując ich treść 
do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych na stronie internetowej 
Zamawiającego; 

- omyłki polegające na wykreśleniu zdublowanych tych samych pozycji w kosztorysie 
ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

24.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem 
treści art. 26 Ustawy. 

24.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert.  

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

25.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 

25.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria oceny ofert. 
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25.2 Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub o unieważnieniu postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

25.3 Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

25.3.1 zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

25.3.2 mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie 
stanowią inaczej; 

25.3.3 jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej;  

25.3.4 zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

25.3.5 podlega unieważnieniu: 

−  jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, 

−  w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

25.4 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

25.5 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 
terminu, na zasadach określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy.  

25.6 Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający będzie 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

25.7 Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do (jeżeli dotyczy): 

25.7.1 przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie 
(jeżeli dotyczy). 

25.7.2 przedłożenia wypełnionego „Wykazu osób”, o którym mowa w punkcie 13 niniejszej 
siwz, 

25.7.3 przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających, że Wykonawca ubezpieczony jest 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 

25.8 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, które 
szczegółowo opisane zostały we wzorze umowy w tym m.in.: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmiany wynagrodzenia; 

3) zmiany sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia; 

4) zmiany osób wskazanych w § 4 umowy – kierownika budowy. 

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, za zgodą obu stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
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25.9 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

26. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

26.1 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.  

26.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób– w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8.  

26.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust.8; 

26.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 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.  

26.5 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. 

27. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

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

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  INNEKO Sp. z o. o. ul. Teatralna 49, 66-

400 Gorzów Wlkp.  tel. (95) 7225 385 faks (95) 7225 385 

− Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w INNEKO Sp. z o.o.- jest Pani Anna Reszel  email: 

odtj.reszel@gmail.com 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 

− 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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa 
Pzp”; 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia 
umowy tj. po zrealizowaniu zobowiązań wzajemnych z niej wynikających, bądź od dnia 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,  

mailto:odtj.reszel@gmail.com
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− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 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: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO2; 

d) 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: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. 

28. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznikami do SIWZ są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2 Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia 

3 Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia 

4 Załącznik nr 4 Wzór umowy 

5 Załącznik nr 5 Wzór wykazu robót budowlanych   

6 Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób  

7 Załącznik nr 7 Dokumentacja  wraz z załącznikami  

UWAGA! 

Wszystkie wyżej wymienione Załączniki do SIWZ znajdują się w osobnych plikach do 
samodzielnego pobrania. 

 

 

 
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


