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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Zamawiający: Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
e-mail: gmina@gminabaltow.pl 
strona internetowa: http://www.gminabaltow.pl/ 
Telefon: (41) 264 10 08 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
(Dz.U. z  2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie 
przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Tytuł zadania: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym  
o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj.  

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu wraz  
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa pozwoleń  
i uzgodnień oraz budowa zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym wody pitnej w zabudowie kontenerowej – zwanej kontenerową 
pompownią wody.  
Wykonawca będzie zobowiązany również do wykonania przyłącza do sieci energetycznej 
wraz z uprzednim uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód od PGE. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzeganiem 
warunków BHP oraz zgodnie z wszystkimi przepisami przewidzianymi prawem przy 
wykonywaniu tego typu prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi 
kontenerowej pompowni wody, a także przeszkolenie kilku osób wyznaczonych przez 
Zamawiającego do eksploatacji i konserwacji kontenerowej pompowni wody.  
 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się. 
Lokalizacja inwestycji:  
Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 408/5 w miejscowości Maksymilianów. 
Właścicielem gruntu jest Gmina Bałtów.  
Główny cel inwestycji: 
Głównym celem inwestycji jest zapewnienie właściwego ciśnienia oraz wydajności na 
hydrantach zewnętrznych DN80 oraz zapewnienie zapasu wody dla potrzeb bytowych na 
okres jednego dnia w przypadku braku dostawy wody.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno – Użytkowy 
stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 
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3.2 Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia naokres 
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  
i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Za zaoferowanie 
podstawowego 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości Wykonawca nie otrzyma 
dodatkowych punktów.  W celu uzyskania dodatkowych punktów należy zaoferować 
okres gwarancji  (w miesiącach) od min. 37 do max. 60.    
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza siwz (w tym wzór 
umowy), oraz program funkcjonalno- użytkowy.   
3.4 Wykonawca załączy do oferty oświadczenie – załącznik nr 1 do siwz, że na 
etapie postępowania przetargowego szczegółowo zapoznał się z zakresem 
przedmiotu zamówienia, zapisami siwz i załącznikami (w tym ze wzorem umowy  
i dokonał wizji lokalnej w terenie) i nie wnosi żadnych uwag.    
3.5 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych lub projektowych.   
3.6 Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym czy zamówienie będzie 
wykonywane samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców, które wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców (załącznik nr 1 do 
siwz).   
3.7 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca  
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.   
3.8 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.   
3.9 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
nastąpi  w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.   
3.10 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.   
3.11 Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 
minimum 2 osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem umowy na okres 
realizacji niniejszej umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.    
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane czynności, m.in. sposób dokumentowania zatrudnienia, 
uprawnienia\Zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osób, rodzaj czynności 
niezbędnych do realizacji zamówienia:  
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• Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę minimum 2 osoby wykonujące czynności związane  
z przedmiotem umowy na okres realizacji niniejszej umowy.  

• W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.11 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  w/w. 
wymogów i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania  ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

• W trakcie realizacji zamówienia na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego   
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody (zamawiający może żądać wybrane dokumenty) w celu  
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.11 
czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) 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, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy  o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,  
b) 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 adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę  i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,  
c) 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,  
d) 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji.  
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• Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę minimum 2 osoby wykonujące czynności związane  
z przedmiotem umowy na okres realizacji niniejszej umowy, zamawiający przewiduje 

            sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości  
           określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
           Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
            potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
            na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie prze 
            Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
            osób wykonujących wskazane w punkcie 3.11 czynności.  

• W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.14 Zamawiający w okresie gwarancji ponosi koszty eksploatacyjne.   
3.15 Koszty robocizny i dojazdu po stronie serwisanta.  
3.16 Warunki serwisu gwarancyjnego:  
Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia wady lub usterki - 24 godz. 
Czas usunięcia wady lub usterki bez wymiany zasadniczych elementów - max 
72 godz. od momentu zgłoszenia.  
Czas usunięcia wady lub usterki przy wymianie zasadniczych elementów - max 2 
tygodnie od momentu zgłoszenia.   
3.17  W ramach  zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do:  

ü dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na 
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,  

ü dokonywania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego 1 raz w roku (w okresie objętym 
gwarancją/rękojmią),  

ü prowadzenia obsługi geodezyjnej (wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza w min. 3 egzemplarzach),  

ü opracowania i uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasów drogowych na czas 
prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi 
za czas od wbudowania do odbioru końcowego inwestycji w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności. 

ü zapewnienie badań wykopaliskowych oraz nadzoru archeologicznego w przypadku 
wystąpienia konieczności. 
 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać  
     umowy  ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
      jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień, 

6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień 
polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych dotychczasowemu 
wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6)  ustawy Pzp, 
jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.  
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7) Zamawiający nie zastosował przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego  
     zamówienia publicznego dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.   

8) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV 

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

  71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne  
  71242000-6      Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
  71245000-7     Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  
  45000000-7   Roboty budowlane  

     45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
   42122130-0  Pompy wodne  
      45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne                  

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 
30.06.2022r.  
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych 
zakresem umowy, przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z decyzją pozwolenia na 
użytkowanie/ potwierdzenie braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do 
użytkowania przedmiotowego obiektu. 
 
5. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :   
   
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:   
1.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów;   
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.  
1.2.  sytuacji finansowej lub ekonomicznej    
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia i posiada opłaconą polisę w wysokości nie mniejszej 
niż  150 000,00 zł.   
1.3.  zdolności technicznej lub zawodowej   
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:    
a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
     prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:   
co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie pompowni o pojemności zbiornika  
co najmniej 20 m3 oraz wydajności co najmniej 37,8 m3/h; wraz z podaniem 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 
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;  
 
b) do realizacji zamówienia publicznego skieruje minimum:    
     1 osobę będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  bez 
ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje  wodociągowe  z doborem właściwych urządzeń  
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, lub inne 
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których 
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;  
 
2.  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 , pkt.13-22 ustawy Pzp;   
   
3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:   
    podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.   
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę  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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) 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 (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 
2344).   
  
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
      udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  
6.1. Dokumenty składane wraz z ofertą:  

1)   wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ,  

2) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  i  nie  podleganiu  wykluczeniu    
     z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
     do SIWZ.  

3) pełnomocnictwo  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej za  zgodność 
    z oryginałem ( jeżeli dotyczy):    

a) w  przypadku  podpisania  oferty  przez  osoby  nie  wymienione  w  odpisie  z  właściwego 
     rejestru  - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,  

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie  - pełnomocnictwo do 
     reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania    
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4) Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji 
      niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).  
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5) W  terminie 3  dni od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  zamawiającego  informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust.  1  pkt.  23  ustawy  Pzp – wg  wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ.  

 6.2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, od Wykonawcy, którego 
oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza:  

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 następujących oświadczeń i dokumentów:  

1)  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  Pzp.   

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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 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 tych dokumentów - inne dokumenty; obejmujący co najmniej 1 
zamówienie polegające na budowie pompowni o pojemności zbiornika co najmniej 20 m3 
oraz wydajności co najmniej 37,8 m3/h (do wypełnienia formularz wg. wzoru Zamawiającego 
– stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ),  

3) 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 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami -– tj. obejmującego min. 1 osobę (kierownik 
budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych  bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami 
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje  wodociągowe  
z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie 
budowy lub remontu, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane w tej specjalności. Odnośnie w/w uprawnień, Zamawiający dopuszcza ważne 
uprawnienia budowlane – wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, 
odpowiednio w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, do 
wypełnienia formularz wg. wzoru Zamawiającego – stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ),  
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 4) Dokument potwierdzający (opłacona polisa), że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (min. 150 000,00 zł),  

6.3. Jeżeli Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  
Rzeczpospolitej Polskiej,  składa dokument lub  dokumenty wystawione w kraju  w którym  
ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania  potwierdzający,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  
nie  ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli  w  kraju  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  
zamieszkania  lub  miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się 
ww. dokumentów 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  organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  
Wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej osoby.  

6.4. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  dokumentów  wskazanych  w  pkt. 6.2  
na  wezwanie  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  posiada  aktualne  oświadczenia  lub  
dokumenty  dotyczące  tego  Wykonawcy  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  
 w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  
2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  
z 2020r. poz. 346 ze  zm.).  W  tym  celu  zaleca  się, aby Wykonawca  na  wezwanie  
Zamawiającego  przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamiast złożyć wymagane 
dokumenty wskazał w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące  
w posiadaniu Zamawiającego lub  w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego w celu 
umożliwienia ich identyfikacji.  

6.5. Zamawiający  wzywa  Wykonawcę,  który  w  określonym  terminie  nie  złożył  
Oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  
przez  Zamawiającego wątpliwości,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  
lub  poprawienia  lub  do udzielania  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.  

6.6. Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  dziale 5 
SIWZ, powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów  w  celu  wykazania  braku  istnienia  
wobec  nich podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  
ich  zasoby, warunków  udziału  w  postępowaniu – zamieszcza    informacje o    tych    
podmiotach w Oświadczeniu.  

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie  zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7. Forma dokumentów. 
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7.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy  lub  posiadające pełnomocnictwo (na każdej zapisanej 
stronie poświadczonego dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.  

7.2. Pełnomocnictwo   ustanawiające   Pełnomocnika   do   reprezentowania   Wykonawcy   
w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  i zawarcia umowy,  
a także pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazuje, że osoba  
występująca  w  imieniu  Wykonawcy  jest  do  tego  upoważniona  musi  być  przedstawione  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

7.3. Gdy  przedstawiona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  
jej prawdziwości,  Zamawiający nie  może  sprawdzić  jej  prawdziwości  w  inny  sposób, 
Zamawiający może  zażądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  
kopii dokumentu.  

7.4. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  należy  złożyć  wraz  z  tłumaczeniem  na  
język polski.  

7.5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 
Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z  dnia  27  lipca  2016r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów,  jakich  może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia ( Dz. U. z 2020r. poz. 1282 ze zm.)  

8. Oferty wspólne  

8.1. W  przypadku Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  
zgodnie z  art. 23 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania   
w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku 
należy do oferty dołączyć  stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem  przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie  
z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca  się  do  Zamawiającego  z wszelkimi  
sprawami  i  do  niego  Zamawiający  kieruje  informacje, korespondencję, itp.  

8.2. Jeżeli  oferta  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia,  
zostanie wybrana,  Zamawiający  może  zażądać przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

8.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 
odrębnie  wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu nie 
spełniania  warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Oświadczenie zgodne  
z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy  kapitałowej – zał. nr 3 do SIWZ,  składa  każdy  z  Wykonawców  
ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie zamówienia.  

8.4. Zamawiający  przy  ocenie  spełniania  warunków,  o  których  mowa  w  pkt. 5 będzie 
rozpatrywał podane informacje łącznie.  

8.5. Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
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9.  Informacja o podwykonawcach.  

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według 
zasad określonych w ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.  

9.2. Informacje na temat udziału podwykonawców, co do realizacji zamówienia należy 
 zamieścić w formularzu  ofertowym - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

9.3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.  

9.4. Wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo,  których  niespełnienie  spowoduje  
zgłoszenie  przez  Zamawiającego  odpowiednio  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  są  
umieszczone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych  
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę 
elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje e-mailem jest zobowiązana 
na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. Adres e-mail został podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty  
i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie 
pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym 
składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za 
pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie 
nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

10.3 Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany    udzielić  wyjaśnień, 
niezwłocznie, jednak nie później niż:  

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

10.4. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej 
stronie.  

10.5. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 1a i 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  
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10.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiają o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

10.7. Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku 
do  przedmiotu  zamówienia  zwraca  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie                        
w  określonym  terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ na 
wysokość ceny.  

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.   

11.1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego 

- p. Agnieszka Różalska 

email: rozalskaa@gminabaltow.pl 

tel. (41) 264 13 14 w godz. od 7.00 do 15.00 

12.Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

13. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:   

1.1. pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr 
rachunku: 07 8507 0004 2001 0012 2890  z adnotacją Budowa kontenerowej pompowni 
wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów 
w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

1.3 gwarancjach bankowych,  

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,  

1.5 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 (tj. 
Dz.U.2019 poz. 310 )  

1.6 Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną 30% kwoty zabezpieczenia 
Zamawiający zatrzyma na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zwróci w terminie 15 



 

13 
 

dni po upływie okresu gwarancji jakości. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 3 lata, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 3 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy.  

1.7 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

1.8 Wypłata, o której mowa w pkt.1.7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

15. Opis sposobu przygotowania ofert.  

15.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą 
sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

15.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami 
określonych w SIWZ. 

15.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

15.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.  

15.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 
muszą być parafowane przez Wykonawcę.  

15.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą  

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

15.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub 
Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.  

15.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15.9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

15.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  
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Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą,  

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, 
aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

15.11. Każda  poprawka  w  treści  oferty,  a  w  szczególności  każde  przekreślenie,  
uzupełnienie nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez wykonawcę.  

15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

15.13. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 
upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty 
kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:  

- nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy;  

Oferta na: „Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym  
o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj”. 

 „Nie otwierać przed 16.12.2020r. godz. 10:15" 

15.14. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

15.15. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 

15.15.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 

15.15.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 

15.15.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

16. Miejsce i termin składania ofert 

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
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Urząd Gminy Bałtów 

Bałtów 32  (sekretariat ) 

27-423 Bałtów 

w terminie do dnia 16.12.2020r. do godz. 10:00 

16.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie do Wykonawcy bez 
otwierania. 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

17.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Bałtów, Bałtów 
32, pok. 2A (sala ślubów USC), 27-423 Bałtów w dniu 16.12.2020r. o godz. 10:15 

17.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

17.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
- ceny, terminu wykonania zamówienia  i innych warunków zawartych  w ofertach. 
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych 
informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. 

 

18. Opis kryteriów i sposobu obliczenia ceny. 

18.1 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.  
Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie.  
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
18.2  Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.  
18.3  Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).  
18.4 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:  
  
  

Lp.  Nazwa kryterium  Waga  
kryterium  

Szczegółowy opis, 
wzór  

Uwagi 
objaśnienia  
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1.  Cena (z Formularza 
ofertowego, brutto)  60 %  

Lp = cena oferowana 
minimalna brutto / cena 
badanej oferty brutto x 
60  

Lp – liczba 
punktów  

2.  

Okres gwarancji 
jakości w pełnych 
miesiącach 
(minimalny okres 36 
miesięcy, 
maksymalny okres  
- 60 miesięcy)  

40%  

Lp = ilość miesięcy 
badana / ilość miesięcy 
najdłuższa x 40  

Lp – liczba 
punktów  

  
  

1. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena (C):  
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:  
  
C = (cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x 60  

  
2. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium okres gwarancji jakości (G): Punkty  
w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:  
  
G = ilość miesięcy badana / ilość miesięcy najdłuższa x 40  
  
Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu   
o zadeklarowany przez wykonawcę okres gwarancji jakości wyrażony w pełnych 
miesiącach. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym 
przedziale miesięcy: minimalny okres - 36 miesięcy, maksymalny okres – 60 
miesięcy.  
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym 
kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, 
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty.  
4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów.  
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, podlegać będzie 
badaniu, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania   
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów   
i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

19.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 
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19.1.1. Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści 
złożonej oferty. 

19.1.2 Zamawiający  o  wyniku  postępowania  powiadomi  wszystkich  wykonawców.  
Wybranemu wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

19.1.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 
ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

19.1.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp.   

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, określa wzór umowy stanowiący załącznik 
nr 6 do SIWZ. 

20.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, która stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ.  

20.2  Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  z zastrzeżeniem  art.  183  ustawy  
Pzp, w  terminie  nie  krótszym  niż 5  dni od  dnia  przesłania zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób.  

20.3 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem 
terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w niniejszym postępowaniu:   

1) zostanie złożona tylko jedna oferta, 

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art.180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego 
wniesienia izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

21. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian 
postanowień zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:  

21.1  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie zmiany niniejszej 
umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych   
w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.  
21.2  Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:  
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 
terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,  

b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np. długotrwałe intensywne 
opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której 
niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było 
przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże,  
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że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji zadania –  
w tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie 
proporcjonalnie do czasu wystąpienia w/w zdarzeń; 

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do 
uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych 
ekspertyz, badań; 

d) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 
uzgodnień z tymi urzędami; 

e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 
dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót 
objętych przedmiotem umowy; 

f) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych  
do wykonania przedmiotu zamówienia – o czas niedostępności w/w materiałów; 

g) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową –  
o czas wykonywania tych zamówień; 

h) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której 
realizowany jest przedmiot umowy jeśli zmiany te wpływają na zakres robót 
budowlanych – o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian 
projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian projektowych. 

2. Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu - w przypadku 
niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. 
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika 
robót. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo 
wskazanych osób będą spełniać warunki określone w siwz. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 
przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja  
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 
każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku, gdy: 
a) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca 

bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych 
parametrach niż te wskazane w siwz i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią 
jakość wykonania roboty budowlanej; 

b) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie 
materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu 
budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym 
funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu. 
Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same 
parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru 
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oferty. Jeżeli z tytułu w/w zmian Wykonawca poniósłby znacząca stratę Zamawiający 
może podwyższyć jego wynagrodzenie. 

5. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie  
ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 

6. Zmiany postanowień umowy, wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych  
w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością 
zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany. 

7. Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich  
i rachunkowych w treści umowy. 

8. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie 
konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez 
kierownika budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

9. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie 
protokołu konieczności, w drodze aneksu. 

21.3 Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie 
uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.  
21.4  Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie umowy stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody.  

 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla 
postępowań o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na 
orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub 
czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

23. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

24. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.  
Zamawiający dopuszcza korzystanie z Podwykonawców. W przypadku korzystania  
z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części 
zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom i podać firmy 
(oznaczenia przedsiębiorstwa) podwykonawców.   
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W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, Wykonawca 
będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców.   
Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia.   
Z  obowiązku  przedłożenia,  Zamawiającemu  wyłączone  są  umowy  o  podwykonawstwo,  
których przedmiotem są dostawy lub usługi:   
1) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,   
2) wyłączenia, o których mowa w pkt. 1 nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości  
większej niż 50 000 zł.  
 
25. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Nie dotyczy niniejszego 
zamówienia.  
  
26. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
 w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień.  

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień 
polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych dotychczasowemu 
wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6)  ustawy Pzp, 
jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.  
  
27. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi  
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.  
  
28. Adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  zamawiającego,  jeżeli  
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  
Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  na adres: 
gmina@gminabaltow.pl 
  
29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
między zamawiającym a wykonawcą.  
Nie dopuszcza się stosowania przy rozliczeniach walut obcych.  
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30. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot.  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
  
31. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

32. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.   

33. Ochrona danych osobowych.  

33.1. 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”, Zamawiający informuje, że:   

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Gmina Bałtów, Bałtów 32,  
27-423 Bałtów. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bałtów jest Pani Anna Głowacka 
(kontakt: tel. 690 616 117, e:mail: iod@gminabaltow.pl). 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym  
o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj  
i wybuduj, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;    

5) dane osobowe Wykonawcy 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;   

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 
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;    

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane   
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;   

8) Wykonawca posiada:   
ü na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy;   
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ü na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 
zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  

ü 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**;    

ü prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych 
osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) Wykonawcy nie przysługuje:   
ü w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;   
ü prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;   
ü na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 

34. Pozostałe informacje.  

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.),                             
a  w  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  ustawą  będą  stosowane  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.  
  
35. Wykaz załączników do SIWZ:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.  
2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz o  niepodleganiu   

                                      Wykluczeniu z postępowania.  
3. Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o grupie kapitałowej.  
4. Załącznik nr 4 -  Wykaz robót budowlanych 
5. Załącznik nr 5 -  Wykaz osób 
6. Załącznik nr 6 –  Wzór umowy 
7. Załącznik nr 7 -  Program funkcjonalno-użytkowy 

  

Bałtów, dnia 30.11.2020r. 


