SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)
DLA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE OTWARTYM
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :
remoncie sieci kanalizacji sanitarnej
metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w
miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul.
Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na

Zamawiający :
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie , ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów.

Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 i
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zwanej
dalej ustawą Pzp i na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp nie podlega jej przepisom.

Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione :
- na stronie internetowej Zamawiającego : http://www.zabierzow.com.pl/
- w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra
właściwego ds. rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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I. Informacje o Zamawiającym.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie
ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów
Tel. +48 12 285 36 71
Adres internetowy: www.zabierzow.com.pl
Adres poczty elektronicznej: puk@zabierzow.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1.

Zamówienie sektorowe udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamówienie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do robót budowlanych, tj. kwoty 5 548 000 euro.
3. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na
podstawie art. 133 ust. 1 tej ustawy.
4.

5.
6.
7.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Zasada konkurencyjności.
Tryb udzielenia zamówienia – Zapytanie ofertowe.
Nazwa nadana zamówieniu : ”Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów,
Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”. Numer sprawy : 1/ZO/2018.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nazwa Projektu : „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających
na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji
Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul.
Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do
wiaduktu kolejowego.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze polegające w szczególności na:
- inspekcji kanałów i studni rewizyjnych
- oczyszczeniu kanalizacji i studni rewizyjnych (mechanicznie i hydrodynamiczne)
- wyfrezowaniu przeszkód, usunięcie ubytków w ścianach kanałów
- likwidacji infiltracji oraz reprofilacji ubytków za pomocą zaprawy naprawczej
- wykonaniu tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia robót
na poszczególnych kanałach.
b) roboty podstawowe:
- modernizacja kanałów metodą wykładziny z rękawa utwardzanego na miejscu,
- naprawa miejsc włączenia przyłączy i włączeń bocznych do kanałów,
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- naprawa studzienek, na trasie kanałów podlegających modernizacji wraz z reprofilacją
kinet oraz demontażem starych i montażem nowych stopni złazowych,
- wykonanie prób, testów i badań zgodnie z warunkami określonymi w programie
funkcjonalno-użytkowym.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
a) Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) załącznik nr 1 do SIWZ wraz z
załącznikami (zał. nr 1 - mapa z kolektorami do remontu, zał. nr 2 - tabelaryczne
zestawienie kolektorów oraz zestawienie studni rewizyjnych przeznaczonych do
remontu);
b) Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować
przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, zamawiający żąda wskazania
przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (o ile są znane). W przypadku
nie wpisania nazw podwykonawców i części zamówienia, zamawiający uzna, że
Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
5. Jeśli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia wskazane zostało
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne z podanymi w opisach pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one
uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ z załącznikami.
Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany
poinformować o tym zamawiającego i wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne
spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ.
6. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo wystąpienia do biegłego o opinię na temat oferowanych materiałów lub
urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji
o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu
braku równoważności.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, kod CPV :
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
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45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
− pozostałe kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określone zostały w PFU.
11. Ogólne warunki gwarancji
a) Termin gwarancji wskazany poniżej liczy się od daty podpisania przez obie strony
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
b) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na
okres co najmniej 60 miesięcy.
Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert opisane w sekcji XIX specyfikacji.
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia : do dnia 30 czerwca 2019r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz warunki w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za
spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające
na remoncie lub modernizacji metodą rękawa utwardzanego promieniami UV sieci
kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 300 mm i o długości co najmniej 500 mb.
1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą,
która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika budowy – z
uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub aktualnymi uprawnieniami
równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o
stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce), który w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika budowy i jest członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego;
1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia przedstawiając dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o wartości minimum 1 mln złotych (
jeden milion ) przy uwzględnieniu zobowiązań i należności wykonawcy.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału, o których mowa w niniejszej
specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów,
których wykaz został określony w części VII SIWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
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.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu – w tym zakresie wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
6.1.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
6.1.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może
powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum przy realizacji innego
zamówienia publicznego, tylko wtedy, gdy faktycznie uczestniczył w jego realizacji. W
takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tylko zakresu
zamówienia, w którym realnie uczestniczył.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu wskazane w sekcji V pkt 1 specyfikacji, mogą spełniać łącznie.

VI. Podstawy wykluczenia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy :
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w sekcji V SIWZ lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
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2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (teks jednolity z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
5. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, który brał udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
8. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
9. 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 (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
6

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 2016 r. poz. 615).
10. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w pkt. 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji;
1.2. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest
wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli dotyczy.
1.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert
podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4a do specyfikacji).
2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień
składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4b do specyfikacji).
Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu
wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym
dokumencie.
2.
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2.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, czyli w przypadku
polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w sekcji V SIWZ
(zaleca się skorzystanie ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznika nr 5 do
specyfikacji).
2.4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
a) 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 te roboty 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.
Wykaz robót zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
specyfikacji.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za 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.
Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
specyfikacji.
c) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, o wartości minimum 1 mln złotych ( jeden milion ) przy
uwzględnieniu zobowiązań i należności Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
d) 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 wykluczenia zgodnie z pkt VI. 9. SIWZ.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie
elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej
bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

8

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
PODMIOTY ZAGRANICZNE
e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt lit. d) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
f) 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 powyżej w ppkt lit. e), 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. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów
stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w sekcji V SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.4. lit. d) specyfikacji.
4. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) przedstawienia w odniesieniu do każdego
z Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 2.4. lit. d) specyfikacji.
5. Forma dokumentów
1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
2) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy SIWZ, nakazuje złożenie oryginałów
dokumentów, Zamawiający dopuszcza w ich miejsce także kopie notarialnie
poświadczone za zgodność z oryginałem.
3) Pełnomocnictwa mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza (nie może jej zastąpić uwierzytelnienie
pełnomocnictwa przez ustanowionego pełnomocnika).
4) Wszelkie oświadczenia Wykonawcy winny być składane w oryginale.
5) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 3 i 4 mogą być
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawca, podmiot
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
8) W rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego do zachowania formy pisemnej wystarczy
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia
woli. Treść podpisu powinna obejmować co najmniej nazwisko, chociażby w postaci
skróconej (z opuszczeniem niektórych liter). Cech podpisu nie spełnia posłużenie się
inicjałami (pierwszymi literami imienia i nazwiska).
9) Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu.
10) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
– Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Adres poczty
elektronicznej Zamawiającego : puk@zabierzow.com.pl
3. Adres do korespondencji został podany w sekcji I specyfikacji.
4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
są:
1) Tomasz Szczerbak – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy techniczne,
2) Wojciech Rudzki – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy techniczne,
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3) Łukasz Nabagło – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy formalne.
IX. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji.
1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści specyfikacji. Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i
składane na adres zamawiającego podany w specyfikacji. Forma przekazywania
wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi zamawiającego określona
jest w sekcji VIII specyfikacji.
2. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy. Zamawiający
udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu wykonawcy, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej.
4. Kopie odpowiedzi z treścią pytania lecz bez ujawnienia jego autora, zamawiający
przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz zamieści je na stronie
internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu do
składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Każda taka zmiana staje
się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
X. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. Poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym
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O/Zabierzów, numer konta: 50 8591 0007 0030 0004 9924 0001, z adnotacją
wadium – Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów,
Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1).
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert).
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę
dającego
zlecenie
(wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia .. do dnia..,
d)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (oryginał gwarancji lub
poręczenia - należy pamiętać, aby nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować
go jako kolejnej strony tej oferty). W przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu
bankowego.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku ponownego rozstrzygnięcia
postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w sekcji V SIWZ, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki w ofercie, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zasady wnoszenia wadium zostały określone w Załączniku nr 8.
13. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a
zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu
wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, rękojmi za wady robót budowlanych.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym
O/Zabierzów, numer konta: 50 8591 0007 0030 0004 9924 0001 w taki sposób, aby
przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale w
siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie za
potwierdzeniem przyjęcia, przed podpisaniem umowy.
Uwaga: przed złożeniem zabezpieczenia w formie niepieniężnej pracownik
Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z
niniejszymi wymogami.
4. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także zmiana
formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie na
inną formę wyżej wymienioną, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może
powodować zmniejszenia jego wysokości).
5. Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z
należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy
wniesienia zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i
poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a. musi być wystawione na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z
siedzibą w Zabierzowie,
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b. musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym
zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne;
c. okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być
krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi za wady.
7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
następujący sposób:
a. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu Odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
b. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie
terminu rękojmi za wady.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
opisane są w załączniku nr 9 do specyfikacji.
XII. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
2. 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Zamawiający informuje, iż brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy, na wezwanie
Zamawiającego dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą, potraktowany
będzie przez Zamawiającego, jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu
związania ofertą i będzie skutkować odrzuceniem oferty.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac
stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
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z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu
oferty.
5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
XIV. Postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących się na
„wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika, a do oferty należy załączyć
stosowne pełnomocnictwo.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Każdy z warunków określonych w sekcji V.1. SIWZ (warunki udziału w postępowaniu)
winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie albo wszyscy
Wykonawcy wspólnie.
5. Warunki określone w sekcji VII. pkt 2.1. oraz pkt 2.4 d) (niepodleganie wykluczeniu)
winien spełniać każdy z tych wykonawców samodzielnie.
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
7. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być
sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej specyfikacji.
Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do specyfikacji, zawierający w szczególności:
• cenę ofertową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ceny
jednostkowe za wykonanie poszczególnych elementów zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia,
• zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
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•

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
4.
5.
6.
7.

8.

zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji jakości (informacja zostanie
wykorzystana do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji”),
• oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich
postanowień specyfikacji i wzoru umowy,
• informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy,
• informację czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (jeżeli dotyczy).
oświadczenia Wykonawcy wymienione w sekcji VII.2. niniejszej specyfikacji
sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4a i 4b do
specyfikacji;
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
pełnomocnictwo (jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika);
wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót;
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy;
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej;
dokument potwierdzający złożenie wadium.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie
się którejkolwiek kartki.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane lub parafowane
przez Wykonawcę.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w
jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
Kopertę/opakowanie zewnętrzne oferty należy oznaczyć nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisać w następujący sposób:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy /Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wykonawcy.
Znak sprawy: 1/ZO/2018
Oferta dotycząca Zapytania ofertowego na:
„Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”
Nie otwierać przed : …….. (termin otwarcia ofert)
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9. Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność, należy umieścić w odrębnej
kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”, jednocześnie wykazując przy tym,
dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
10. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419).
Zamawiający zwraca uwagę, że umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i
podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji zostanie odrzucona.
Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w specyfikacji należy
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w niniejszej specyfikacji. Zapisy niniejszej specyfikacji nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po
terminie otwarcia ofert.
XVI. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38, sekretariat – I piętro.
2. Termin składania ofert : 03.09.2018r., godzina 12.00 (za termin złożenia oferty
przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na dziennik podawczy do Zamawiającego).
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2018r. o godzinie 12.15, w siedzibie
Zamawiającego : 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38.
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne, a podczas
otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w pkt 5.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na
której była zamieszona specyfikacja wraz z załącznikami informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie (Formularz oferty – zał. nr 3 do
specyfikacji) cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto (cyfrowo i słownie)
– w złotych polskich (PLN) wraz z obowiązującą stawką podatku VAT (w %).
Wykonawca poda ceny jednostkowe za poszczególne pozycje zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia ujęte w Formularzu oferty.
2. Ceny jednostkowe podane w ofercie za poszczególne pozycje zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia są cenami ryczałtowymi i nie podlegają negocjacjom. Cena
ryczałtowa oznacza, że Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, choćby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w specyfikacji wraz z załącznikami i obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cenę w ofercie należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014, poz. 915 ze zm.). Cenę
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, iż kwoty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11
marca 2004 o podatku od towarów i usług).
5. Jeżeli złożono ofertę, 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.
Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty Wykonawcy braną
do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT
Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (składa oświadczenie na
Formularzu oferty), 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.
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XVIII. Informacje dotyczące walut obcych.
1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XIX. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu przyznawania punktacji.
1. Oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane według poniższych kryteriów.
2. Punkty przyznawane będą za podane niżej kryteria oceny ofert i liczone będą według
następujących zasad ( 1 punkt odpowiada 1% ) :
Numer Nazwa kryterium
Waga
1
Cena oferty brutto
95 %
P = (Cmin /C bad) x 95
gdzie: Cmin – najniższa cena całkowita brutto spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej
P – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
2
Okres gwarancji
5%
Ocenie w tym kryterium będzie podlegał dodatkowy okres gwarancji
jakości udzielony przez Wykonawcę ponad wymagane 60 miesięcy.
Okres gwarancji musi być podany w ofercie w pełnych miesiącach.
Zamawiający wymaga, aby łączny okres gwarancji w tym kryterium
wynosił minimum 60 miesięcy, a maksymalnie 84 miesiące – licząc
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane w skali
punktowej od 0 do 5 punktów na podstawie oświadczenia złożonego
przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Okres gwarancji będzie
punktowany :
• okres gwarancji przedmiotu zamówienia 60 miesięcy od daty
podpisania umowy - 0 pkt
• okres gwarancji przedmiotu zamówienia 72 miesiące od daty
podpisania umowy - 2.5 pkt
• okres gwarancji przedmiotu zamówienia 84 miesiące od daty
podpisania umowy - 5.0 pkt
3.

4.
5.
6.

7.

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić
będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
zawierająca najkorzystniejszy (najwyższy) bilans punktów stanowiących sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający, poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
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tych ofert wybiera ofertę 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.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XX. Opis zasad, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 4,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie składania ofert:
2.1. nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,
2.2. lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
2.3. albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy,
2.4. lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów.
3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
4.1. oczywiste omyłki pisarskie,
4.2. omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający zastrzega, że odchylenia obliczonych przez Wykonawcę wartości wynikające
z zastosowania różnych sposobów zaokrąglania nie stanowią omyłek rachunkowych
wymagających poprawiania.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
5.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt 4.3;
5.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5.4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4.3;
5.6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
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wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
Wykonawca został wykluczony z postępowania.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez Wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania.
7. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
8. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępnia protokół
postępowania.
5.7.
5.8.
5.9.

XXI. Dodatkowe informacje.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z
2015 Nr 0, poz. 2008, z późn. zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
3. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
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4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d. unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1a) oraz d), na stronie
internetowej na której umieszczona była specyfikacja.
3. Zawarcie umowy z Wykonawcą powinno nastąpić przed upływem terminu związania
ofertą. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
4. W terminie wskazanym w zawiadomieniu, wybrany Wykonawca powinien przybyć na
miejsce wskazane przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że w postępowaniu złożono tylko jedną
ważną ofertę.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum), Zamawiający może zwrócić się przed
podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
7. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest – przed zawarciem umowy – do:
a. przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe osób przewidzianych do udziału w realizacji
zamówienia;
b. przedłożenia
dokumentów
potwierdzających
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej (z tytułu odpowiedzialności kontraktowej jak i
deliktowej) zgodnie z zapisami § 14 wzoru umowy;
c. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach
opisanych w sekcji XI specyfikacji.
XXIII. Istotne postanowienia umowy / wzór umowy.
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Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zostały
określone w załączniku nr 2 – wzór umowy.
XXIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
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”, informujemy, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38;
▪ wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem email: iod@zabierzow.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w sekcji I;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska,
Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”, prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
▪ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących
nas przepisów, w tym wytycznych w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze
środków UE;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
▪ Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom nadrzędnym i urzędom
dokonującym kontroli;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− 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.
XXV. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.
1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z
załącznikami.
2. Wzór umowy - Załącznik nr 2.
3. Formularz oferty – Załącznik nr 3.
4. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 4a.
5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków uczestnictwa – Załącznik nr 4b.
6. Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów – Załącznik nr 5.
7. Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6.
8. Wykaz osób – Załącznik nr 7.
9. Warunki wpłaty wadium – Załącznik nr 8.
10. Warunki wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Załącznik nr 9.

Zatwierdził :
Alicja Wójcik - Członek Zarządu PUK Sp. z o.o.
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