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Tarnawatka 20.04.2018 rok 
 
Znak sprawy IR.271.6.2018.MT 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający:  
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnawatka 
Adres zamawiającego: ul. Lubelska 39 
Kod miejscowości: 22-604 Tarnawatka 
Regon zamawiającego: 
950368983 

 

NIP zamawiającego: 921-19-81-850 
Telefon: (84) 662 47 10 
Fax: (84) 662 47 24 
Adres strony internetowej 
Zamawiającego: 

www.tarnawatka.pl 

Adres strony internetowej na której 
zamieszczono SIWZ 
www.tarnawatka.bip.mbnet.pl 

 

Godziny urzędowania: W dni pracujące: 7:00 – 15:00 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. 
zm.) 
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane. 
 
Zamówienie publiczne dotyczy zadania: 
 
„Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków, gmina 
Tarnawatka” 
 
    
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

     Biuletyn Zamówień Publicznych - w dniu  20.04.2018 r. pod numerem: 548255-N-2018 

     Strona internetowa Zamawiającego - www.tarnawatka.bip.mbnet.pl 

     Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
Zatwierdzone do użytku:  
  
Tarnawatka 20 kwietnia 2018 r.                                                                                
Wójt Piotr Pasieczny 
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Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego, znak postępowania. 
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnawatka 
Adres zamawiającego: ul. Lubelska 39 
Kod miejscowości: 22-604 Tarnawatka 
Regon zamawiającego: 950368983 
NIP zamawiającego: 921-19-81-850 
Telefon: (84) 662 47 10 
Fax: (84) 662 47 24 
Adres strony internetowej 
Zamawiającego: 

www.tarnawatka.pl 

Adres strony internetowej na której 
zamieszczono SIWZ 
www.tarnawatka.bip.mbnet.pl 

 

Adres poczty elektronicznej: gmina@tarnawatka.pl 
Godziny urzędowania: w dni pracujące: 7:00 – 15:00 

 
 
Znak Postępowania:  IR.271.6.2018.MT - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 
posługiwać się tym znakiem. 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.; dalej: Pzp) a także zgodnie z wydanymi 
na podstawie powołanej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi, a zwłaszcza:  

1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016r. poz. 1126).  

2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 
Prawa zamówień publicznych. 

4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia 
mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w SIWZ. Przepisy dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wynagrodzenia z tytułu wykonania 

zamówienia. 
 
Rozdział III.   Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu budowlanego pod nazwą: „Remont zbiornika wodnego 
oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków, Gmina Tarnawatka” 
 
1) Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  

45 200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45 240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45 247270-3 – Budowa zbiorników 
 
 

http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/
mailto:gmina@tarnawatka.pl
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2) Przedmiot zamówienia obejmuje następujący  zakres robót: 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż.                          
w miejscowości Pańków, gmina Tarnawatka”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki 
realizacji określają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które 
stanowią integralną część SIWZ 
 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż.                          
w miejscowości Pańków , gmina Tarnawatka”. 
 
W zakresie zadania wchodzą następujące prace: 
1. Roboty przygotowawcze 
- roboty pomiarowe 
- wykop rowów technologicznych w dnie zbiornika 
- wykoszenie porostów 
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych 
2. Roboty ziemne 
- wykonywane spycharkami i koparkami 
- plantowanie skarp i dna wykopów 
- obsianie skarp powyżej lustra wody oraz powierzchni wyspy 
3. Remont przepustu z piętrzeniem 
4. Wykonanie ujęcia wody ppoż. 
- roboty ziemne 
- roboty montażowe 
- umocnienia 
- plac manewrowy 
5. Pomost spacerowy konstrukcji drewnianej 
6. Pomost do cumowania łódek z drewna 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje zawierają: 

 Projekt budowlany 

 Projekt wykonawczy 

 Przedmiar robót 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
Uwaga!!! 
 
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz w przedmiarach robót w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków 
towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
dopuszcza użycie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać towary, 
aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 
rozumie wymagania towarowe w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się 
nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie 
przedmiotu zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. 
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających że oferowane przez Wykonawcę produkty 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wszelkie 
rozwiązania, które spełniają parametry nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej. 
 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy, przepisy lub rozwiązania materiałowe, które spełniać mają: 
materiały, sprzęt i inne dostarczone w ramach wykonania zamówienia towary, oraz roboty stanowiące 
przedmiot zamówienia, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne 
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odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
Rozwiązania sprzętowe - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych przez 
Zamawiającego, w tym związane z wykorzystywanym dla realizacji zamówienia sprzętem. Warunki 
dopuszczenia rozwiązań równoważnych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz 
dokumentacja projektowa (w zakresie użycia zasobów sprzętowych). Wszelkie stosowane przez Wykonawcę 
rozwiązania równoważne wymagają ich pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. 
 
Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również 
usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, itp. 
 
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem szczególnej 
staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami 
Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego i jego przedstawicieli, a także zgodnie z udzielonymi 
pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem 
przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i 
przechowywanych tam materiałów budowlanych. 
 
Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy oraz terenach 
przyległych do placu budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, 
przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń 
uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy 
uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed inwestycji. 
 
Wykonawca zabezpieczy zakres prac związany z kompleksową obsługą geodezyjną budowy przez 
uprawnionego geodetę. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi Wykonawca musi 
wkalkulować w cenę składanej oferty.  
 
Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany z materiałów i surowców własnych Wykonawcy. Materiały i 
surowce muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
wymaganiom oraz dokumentacji projektowej, co do jakości (w tym specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót). Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. 
 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokładnego wytyczenia lokalizacji planowanych do 
realizacji obiektów: Wykonawca na własny koszt musi przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać ich 
wytyczenia z udziałem specjalistycznej jednostki geodezyjnej.  
 
Rozdział IV.Termin wykonania zamówienia.  
 
Termin wykonania całości zamówienia  – do  dnia  31 maja 2019 roku. 
Zadanie ma być zrealizowane w dwóch etapach: 
I etap w terminie do dnia 10 października 2018 r. (remont zbiornika wodnego i remont przepustu z 
piętrzeniem – poza obsianiem skarp) 
II etap w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (dokończenie remontu zbiornika – obsianie skarp, ujęcie 
wody ppoż., pomost spacerowy, pomost do cumowania łódek). 
 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 (Rozdział V, pkt. 4. 
SIWZ) 

b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 
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a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
c) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 

1) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdział V, pkt. 2, 
ppkt. 1), litera a) SIWZ 

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w 
Rozdział V, pkt. 2, ppkt. 1), litera b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
a) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300000,00 złotych 

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w 
Rozdział V, pkt. 2, ppk. 1), litera c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej              
1 robotę, polegającą na wykonaniu budowy lub  remontu zbiornika wodnego o wartości nie 
mniejszej niż 400000,00 złotych brutto. 

b) Dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: 

 Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności budownictwa wodnego.  

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania 
osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z późn. zm.), 
zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konferencji Szwajcarskiej, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65) 

4)   Zgodnie z art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełnienia 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 
łączącego go z nim stosunków prawnych 

5)    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. 

6)   Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów. 

7)   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 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: 

 Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 
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 Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

8)   W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

 Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

 Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego 

 Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: 
 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wspólnych albo ofert lub nie wykazał braku podstaw do 
wykluczenia 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) O którym mowa a 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 (Dz. U. z 2017, poz. 
2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 84 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 
2017r., poz 1463 z późn. zm.) 

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 powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r, 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 
Rozdział V, pkt. 4 ppkt. 2) SIWZ. 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu uiszczenia 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 zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunek 
udziału w postępowaniu lub który zataił informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów 

6) 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 publicznego 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

8) 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 wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu  

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych 

10)  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 2016 r, poz. 1541 z późn. 
zm.), 
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11)  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne 

12)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu  
 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

określonego w Rozdział V, pkt. 3, ppkt. 2) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a)    Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym z informacji tej musi 

wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych i 00/100 groszy). 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w Rozdział V, pkt. 3, ppkt. 3) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a)    Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonywania 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, należy wykazać wykonanie budowy lub remontu minimum jednego 

zbiornika wodnego o wartości robót nie mniejszej niż 400000,00 złotych brutto (czterysta  tysięcy 

złotych) 

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia, 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 

w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

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

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych  

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
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Rozdział VII. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 
 

1.  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w Rozdział VII, pkt. 1 SIWZ 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia. 

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdział VII, pkt. 1 SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
do wykluczenia 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 udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub 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. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
a) Marek Tyrka – Inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych 

 e-mail: gmina@tarnawatka.pl 

 faks: (84) 662 47 24 
 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
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Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 PLN. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem 
otwarcia ofert) 

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. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim 

Oddział w Tarnawatce nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 z dopiskiem jakiego postępowania 
dotyczy. 

5. Wykonawca składający wadium w formie innej niż w pieniądzu dołącza do oferty dokument w oryginale.   
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.   
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, 

terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP  
 
Rozdział X. Termin związania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

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. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuci ofertę, 
jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, na  
przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 

oferty w postaci elektronicznej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie 

błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i 
wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisania poprawek i 
zamieszczenia daty dokonania poprawki. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
11. Zamawiający przewiduje kosztorysowe rozliczenie przedmiotu umowy i żąda załączenia do 

oferty kosztorysu ofertowego stanowiącego integralną cześć oferty. Kosztorys należy 
sporządzić ściśle wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ  

12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 
nieujawnienie treści oferty w chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać 
oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na: 
„Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków, gmina 
Tarnawatka” 
Oznaczenie sprawy: IR.271.6.2018.MT 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku 

wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o 
wycofaniu oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które musi 
zwierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: 
„Remont  zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż w miejscowości Pańków, gmina 
Tarnawatka” 
Oznaczenie sprawy: IR.271.6.2018.MT 
 

 

14. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
 

Oferta o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: 
„Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków, gmina 
Tarnawatka”    
Oznaczenie sprawy: IR.271.6.2018.MT 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 
Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, 
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 16 
(sekretariat) 

b) Termin składania ofert: do dnia 08.05.2018 rok do godziny 10:00 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

a) Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 5 
b) Termin otwarcia ofert: 08.05.2018 rok o godzinie 10:10 

3. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) Ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożone po terminie.  

 
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 

grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. 
3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, jeżeli 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. Wykonawca, składając 
ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 
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Zamawiający przewiduje kosztorysowe rozliczenie przedmiotu umowy i żąda załączenia do 
oferty kosztorysu ofertowego stanowiącego integralną cześć oferty. 

 
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przestawia najkorzystniejszy bilans „ceny” oraz kryterium 

„okresu gwarancji”. 
2. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert 

 
a) Kryterium „cena” w PLN: posiada znaczenie 60,00% (60,00 pkt.) 

 
Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „cena” 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez wykonawcę na formularzu oferty.  
Ilość punktów uzyskane w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie podanego wzoru:  
  
Wzór:  
                  oferta o najniższej cenie  
C =  ------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 60,00 % 
 cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu 

 
b) Kryterium „okres gwarancji” w miesiącach: posiada znaczenie 40,00% (40,00 pkt.) 

 
Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „okres gwarancji” 

 
Kryterium okres gwarancji rozpatrywane będzie według podanego wzoru: 
Wzór: 
                          okres gwarancji podany w badanej ofercie 
G = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40,00 % 
       najdłuższy okres gwarancji z podanych w ofertach nie podlegających odrzuceniu  
 
Uwaga! 
Dla wyliczenia ilości uzyskanych punktów w kryterium – okres gwarancji, przyjęto zasadę:  
Zgodnie z projektem umowy na wykonanie robót budowlanych, który stanowi załącznik nr 7 do 
SIWZ, okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (tj. 36 miesięcy). Przyjmuje się jednocześnie, 
że najdłuższy okres gwarancji nie może wynosić więcej niż 5 lat (tj. 60 miesięcy). 
Dla obliczenia tego kryterium należy podać okres gwarancji w miesiącach.  

 
Jeżeli Wykonawca poda w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy – jego oferta 
zostanie odrzucona 

 
Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
a) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
b) Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana. 
 
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 
 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego nr: 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001 z adnotacją „Remont 
zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków, gmina 
Tarnawatka”. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem 
bankowym na rachunek wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego 
rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 
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wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego).  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 
formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych: 

a) Pieniądzu, 
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) Gwarancjach bankowych, 
d) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

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

 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 Prawa 
zamówień publicznych, Wykonawca składa oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie 
zabezpieczenia w tych formach. 

4. Z zastrzeżeniem Rozdział 16, pkt. 5 SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 
1 pkt. 2-5 Prawa zamówień publicznych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę 
(zobowiązanego). 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia. 

6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 Prawa zamówień publicznych 
musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 
30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Kwota o której mowa w Rozdział 16 pkt. 6 SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) W wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
b) Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
9. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia 
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, 
że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
„Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody ppoż. w miejscowości Pańków , gmina 
Tarnawatka”. 

 
Rozdział XVII. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie 
wymaga załączenia wzoru umowy do oferty 
 
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) Określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) Odrzucenia oferty odwołującego, 
d) Opisu przedmiotu zamówienia, 
e) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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Rozdział XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
Prawa zamówień publicznych. 

 
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień 
publicznych 
 
Rozdział XX. Adres strony internetowej zamawiającego. 

 
Adres strony internetowej 
Zamawiającego: 

www.tarnawatka.pl 

Adres strony internetowej na której 
zamieszczono SIWZ 

www.tarnawatka.bip.mbnet.pl 

 
Rozdział XXI. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 
 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.). 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z 
tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 
W terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie 
będą oni wykonywać. 
 
Rozdział XXII. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru oferty. 
 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 
1. Zmiany umowy dotyczące przedmiotu umowy lub umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy 

są dopuszczalne w następujących przypadkach: 
a) Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności 

na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
b) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 

przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 
c) Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody, 

d) W przypadku konieczności wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, 
e) W przypadku wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli 

wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
oraz nie powoduje roszczenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu określonego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wynikających z treści umowy, na uzasadniony 
wniosek wykonawcy, zamawiającego lub projektanta, 

f) Wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

 Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 

 Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia 
podstawowego w terminie umownym, 

g) Wstrzymanie przez zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy robót, 

http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/
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h) Niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami, 

i) Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które strony umowy nie mają wpływu, 
j) W przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy. 
2. Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni niewykonywania robót z 

wyżej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych 
wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. Zmiana postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy w przypadku: 

a) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

b) Zmian technologicznych – o ile są korzystne dla zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 
wynagrodzenia wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane pojawieniem się na rynku 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac 
jak również kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, 

c) Konieczność zrealizowania jakichkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzenia wad w dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, 

d) Odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkanie na niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) Wystąpienie robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie 
robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz nie powoduje 
roszczenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu określonego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, na uzasadniony wniosek wykonawcy, 
zamawiającego lub projektanta, 

f) Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 

Rozdział XXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.   

 
Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę 
 
Rozdział XXIV. Oferty częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
Rozdział XXV. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę części lub całości 

zamówienia Podwykonawcom 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części prac Podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt zmian umowy, do akceptacji 
Zamawiającego 
 
Rozdział XXVI. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
 
Rozdział XXVII. Umowa ramowa 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
 
Rozdział XXVIII. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
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Rozdział XXIX. Informacje o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.   
 
Projekt nie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
 
Rozdział XXX. Załączniki do SIWZ.   
 

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 

2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udziału postępowanie-

jednoetapowe, 

3. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia, 

4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej  

5. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych 

6. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób wykonawcy 

7. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy 

8. Załącznik Nr 8 do SIWZ – Kosztorysy ofertowe 

9. Załącznik Nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, operat wodno-prawny, 

SSTWiOR,  
 


