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Czempiń, dnia 25.09.2019 roku
Nr sprawy PGK/PP/2/2019                      

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem 
wraz z budową przepompowni w Piotrowie Pierwszym”

Niniejsze  zamówienie  jest  udzielane  w trybie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  regulaminu wewnętrznego
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. 

Tryb udzielania zamówienia reguluje Regulamin oraz niniejszy SIWZ.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów PZP, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 PZP
wartość  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty  5  548  000,00  euro  dla  robót
budowlanych (zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy PZP (art. 133 ust. 1).

UWAGA:  Zamawiający  zastrzega,  że  niniejsze  postępowanie  może  zostać  unieważnione  w  przypadku
nieuzyskania przez Zamawiającego źródeł finansowania inwestycji.

1. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o., ul. Polna 2, 64-020 Czempiń
REGON: 367066434  NIP: 698 18 45 199
Telefon: 061 28 26 339, fax:  061 28 26 339 
E mail: biuro@pgk-czempin.pl; kontakt@pgk-czempin.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15:00

2. Opis przedmiotu zamówienia.

I. Zakres rzeczowy robót budowlano – instalacyjnych: 

     Zakres  zamówienia  obejmuje  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  pomiędzy  Piotrowem  Pierwszym
a Głuchowem  wraz  z  budową  przepompowni  w  Piotrowie  Pierwszym na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przedłożonej przez Zamawiającego.
    Inwestycja obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej działającej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz
z odgałęzieniami  do  granic  nieruchomości  oraz  jedną  przepompownią  ścieków  PS  wraz  z rurociągiem
doprowadzającym wodę na teren przepompowni. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmuje
budowę kanałów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm - długość: 278 m, przyłączy
kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm - długość: 7 m, rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych z rur PE
o średnicy 110 mm - długość: 1728 m. Po zrealizowaniu inwestycji i skierowaniu ścieków na Oczyszczalnię Ścieków
Czempiń, istniejąca oczyszczalnia w miejscowości Piotrowo Pierwsze zostanie wyłączona z eksploatacji.
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  Sieć kanalizacyjną i  przepompownię ścieków należy wybudować zgodnie z projektem. Wszelkie prace wykonać
zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP, prawem budowlanym i warunkami technicznymi. 

II. Zakres rzeczowy prac do wykonania przez Wykonawcę robót:

1. Rozbiórka i usunięcie z terenu budowy elementów dróg o nawierzchniach występujących na trasie robót oraz odtwo-
rzenie nawierzchni. Teren po budowie należy przedstawić do odbioru w stanie nie gorszym (wizja lokalna podczas
przekazania placu budowy przed i po wykonawstwie + zdjęcia stanu przed i po inwestycji). W wycenie należy uwzględ-
nić materiały i robociznę na roboty wykończeniowe i porządkowe (beton, asfalt, tłuczeń, płytki na wymianę uszkodzo-
nych, piasek na podsypkę i obsypkę, wymiana gruntu). 

2. Należy wykonać wykopy ręczne lub mechaniczne pod sieć kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z istniejącymi
sieciami (prąd, gaz, woda, telefony, kanalizacja i inne media). Należy informować Zamawiającego o wszelkich koli -
zjach i uszkodzeniach. 

3. Wykopy należy zagęścić i potwierdzić stopień zagęszczenia badaniami. W kosztach należy uwzględnić zakup i trans-
port piasku na teren budowy w celu uzupełnienia gruntu do zagęszczenia. 

4. Wykonawca składa wniosek i ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5. Wykonawca dostarcza wszelkie materiały do realizacji zadania.

6. Ewentualne koszty związane z odtworzeniem do stanu pierwotnego nawierzchni ponosi Wykonawca.

7. W cenę oferty należy także wkalkulować wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia,
w tym w szczególności:

a) transport urządzeń na budowę,
b) zaplecze socjalne dla pracowników, 
c) czyszczenie kanalizacji sanitarnej po wykonaniu,
d) inspekcje TV wykonanej kanalizacji sanitarnej, 

    e) wszelkie materiały do odtworzenia uszkodzonych (rozebranych) nawierzchni (kostka i płytki chodnikowe, beton
na podbudowę, asfalt na odtworzenia itp.),

f) materiał (tłuczeń) do utwardzenie dróg rozkopanych,
g) wykonanie wykopu, zabezpieczenie wykopów, montaż rury i armatury zgodnie z projektem, 
h) zakup i dostawę piasku na podsypkę i obsypkę oraz na ewentualną wymianę gruntu,
i) wiercenie pilotażowe, rozwiercanie otworu, wciągnięcie rury,
j) przywrócenie nawierzchni i terenów do stanu niepogorszonego przed odbiorem końcowym,
k) wykonanie badania zagęszczenia gruntu,

       l) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
       ł) usługę samochodem specjalistycznym oraz wywóz płuczki po przewiertach,
       m) ewentualne odszkodowania dla właścicieli gruntów,
       n) zabezpieczenie komór przewiertowych,
       o) niezbędną obsługę geodezyjną (m.in. tyczenie i inwentaryzację powykonawczą),
       p) rury osłonowe do przecisków,
       r) odwodnienie gruntu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie prace zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami dotyczącymi
BHP. 

9. Do odbioru końcowego należy dostarczyć:
  a) inwentaryzację sieci kanalizacyjnej,
  b) dokumentację z inspekcji TV kanalizacji sanitarnej,
  c) protokół z zagęszczenia gruntu
  d) pozostałe dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego

III.  Koszty i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:

1. Projekt organizacji ruchu oraz koszty zajęcia pasa drogowego podczas robót budowlanych ponosi Wykonawca.



 

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  uzyskania  na  własny  koszt wszelkich  uzgodnień,  zezwoleń  i  decyzji
administracyjnych  umożliwiających  prowadzenie  prac,  o  ile  Zamawiający  nie  załączył  ich  do  dokumentacji
przetargowej. 

3.  Zamawiający dokona  odbiorów częściowych  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości  do  tych
odbiorów.

4.  Wymagania  dotyczące  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy o  pracę  osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
do  wykonywania  następujących  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia:  prace  budowlane  na  terenie
budowy  będące  przedmiotem  zamówienia  z  wyłączeniem  czynności  wykonywanych  przez  osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

2)  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:

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

3)  W trakcie realizacji  zamówienia na każde  wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej  dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób
wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności, których
dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umów o  pracę  osób  wykonujących  w trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz  z dokumentem regulującym zakres  obowiązków,
jeśli został sporządzony), Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych  osobowych  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  (tj.  w  szczególności  bez  imion,
nazwisk, adresów, numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  1)  czynności  Zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci
obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  kary  umownej
w wysokości  określonej  w  umowie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w wyznaczonym  przez  Zamawiającego
terminie  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów w celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
wskazane w punkcie 1) czynności.

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

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją minimum na 36 miesięcy.



 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Roboty budowlane – 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - 45231300-8
Roboty instalacyjne elektryczne – 45310000-3
Roboty drogowe - 45233140-2

     
3. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Przewidywane zamówienia uzupełniające.                                                                                                           
Zamawiający nie przewiduje żadnych zamówień uzupełniających.

5. Wadium.

1) Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany  jest  do  wniesienia  wadium  w  wysokości  30.000,00  zł
(słownie: trzydzieści tysięcy zł).

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w BS Poniec o/Czempiń 68 8682 1030 0040 0000  
1889  0001,  potwierdzona za zgodność z oryginałem  kserokopia dowodu wpłaty musi być dołączona do  
oferty,

      - poręczeniach bankowych;
      - gwarancjach bankowych; 
      - gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3)  Oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium do  upływu terminu  związania  ofertą.  Wykonawca  może  wnieść
wadium w jednej lub kilku w/w formach, przy czym łączna wysokość wadium nie może być mniejsza,  niż kwota
określona przez Zamawiającego.
4)   Wadium musi  być  wniesione  przed  upływem terminu składania  ofert  (wadium wniesione  w pieniądzu  musi
wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
5)   Poręczenie lub gwarancja stanowiące wadium muszą być złożone w oryginale.
6)  Wykonawca, który nie wniósł wadium, wniósł je w niewłaściwej formie lub w mniejszej wysokości, niż wyżej
określona,  lub  wadium  nie  będzie  obejmowało  okresu  związania  ofertą,  zostanie  wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7)  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach, jakie wcześniej zostały określone w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub w sytuacji gdy zawarcie umowy

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8) Zamawiający zwraca  wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie  po  wyborze  oferty najkorzystniejszej  lub

unieważnieniu postępowania.
9) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
10) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
11) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego,  na  którym było  ono przechowywane,  pomniejszone o  koszty prowadzenia  rachunku bankowego  oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Podwykonawstwo.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamó-
wienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-
nawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.



 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie do-
wodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zaakceptowanych przez Zamawiają-
cego, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

4. Zamawiający, w terminie do 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie do 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie do 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zama-
wiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o war-
tości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zda-
niu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiają-
cy informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.

      12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

      13. Warunki płatności:
1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamó-
wienia na roboty budowlane,
2) wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowa-
niu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
3) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgło-
szenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 4), w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wyko-
nawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,



 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 13 pkt 1), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 13 pkt 1) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% warto-
ści umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie za-
mówienia publicznego przez Zamawiającego.

17. Powyższe przepisy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

18.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę, jego pod-
wykonawców i dalszych podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych
orzeczeń  sądowych,  obejmujących  roszczenia  związane  z  wyrządzonymi  przez  Wykonawcę,  podwykonawców
i dalszych podwykonawców szkodami związanymi z wykonaniem niemniejszego przedmiotu zamówienia łącznie
z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego lub przedsię-
biorstw pozostających pod jego kontrolą osób upoważnionych do ich reprezentacji pracowników i innych osób
działających w imieniu Zamawiającego.

7.Termin realizacji zamówienia.
Od dnia podpisania umowy –  do 30 czerwca 2020 roku.

8.Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawców którzy wyrządzili szkodę Zamawiającemu lub innym podmiotom, nie wykonując zamówienia lub
wykonując  je  nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  prawomocnym  orzeczeniem  sądu,  które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) Wykonawców,  z którymi  PGK w Czempiniu Sp.  z  o.o.  rozwiązało  albo wypowiedziało umowę  w sprawie
zamówienia,  z  powodu okoliczności,  za które Wykonawca ponosi  odpowiedzialność,  jeżeli  rozwiązanie lub
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a
wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła  co najmniej 5 % wartości umowy;

3)  Wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  poprzez likwidację majątku upadłego;

4)  Wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu;

5) osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo  popełnione  w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

6)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku,  przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo  popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku mających  na  celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,   przestępstwo  przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  przestępstwo
popełnione  w  związku  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo   przeciwko  prawom  osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne   przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo   skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo
związku mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

     10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali  się  w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3)  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) z powodu negatywnej oceny dotychczasowej współpracy. 

Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie
tego wykluczenia.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w podpkt 1) za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże  się  posiadaniem środków finansowych lub  zdolności  kredytowej  na  kwotę  co  najmniej
800.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca
wykaże  się  posiadaniem  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  800.000,00 zł.

Zamawiający uzna warunek o którym mowa w podpkt 2) za spełniony, jeżeli:

- Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 

Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami w
specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz  posiada  co  najmniej  5  –  letnie  doświadczenie  zawodowe  w
pełnieniu funkcji kierownika budowy w w/w branży.

Posiadane przez ww. osobę uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych
w SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019,
poz. 1186 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831).

Zamawiający uzna osobę, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
odpowiednie  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako
spełniające przedmiotowy warunek.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone



 

w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2272 z późn. zm.).

- Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej zrealizowanej nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie polegających na budowie,
rozbudowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2 000 m  oraz średnicy co
najmniej 90 mm.

                                                                                                               
9.Warunki złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy tacy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy tacy zobowiązani są do dołączenia do oferty pełnomocnictwa
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
Nie zachodzi konieczność ustanowienia dodatkowego pełnomocnictwa  w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  występują  wszyscy jej  wspólnicy.  Podlegają  oni  takim samym warunkom podmiotowym,  określonym
w SIWZ, jak pozostali Wykonawcy. Każdy z nich zobowiązany jest do dołączenia do oferty pisemnego oświadczenia
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz w celu złożenia oferty.
Od  Wykonawców  ubiegających  się  o  przyznanie  zamówienia  wymagane  jest  przedstawienie  następujących
dokumentów:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ      
2) parafowany wzór umowy jako akceptację jej treści i warunków  – załącznik nr 4 do SIWZ
3) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w§23 ust. 1 Regulaminu   Zamawiający
żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do
SIWZ
4) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w  okolicznościach,
o których mowa w §24 ust.1 Regulaminu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę  oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
5)  Kopię  polisy  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na  kwotę min.
800.000,00 złotych oraz dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia.
6) wykaz wykonanych usług wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie z należytą starannością
7) dokument określający zasady reprezentacji Wykonawcy w przypadku braku dostępu w formie elektronicznej.
8) ewentualne pełnomocnictwa                                

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym  i  osobach  zdolnych  do  wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę. Poświadczenie za „zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Wszystkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  i  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie,
faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Oferta  wraz  z  wymaganymi  oświadczeniami  i  dokumentami  musi  być  złożona
w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu przewidzianego do jej składania.



 

Wszystkie wyjaśnienia, modyfikacje i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania
Wykonawców,  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  ogłoszenie  o  zawarciu  umowy  Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej www.pgk-czempin.pl w miejscu gdzie została opublikowana specyfikacja istotnych
warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu.

Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  jakiekolwiek  dokumenty  lub  informacje  faksem  lub  drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie
pisemnej.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się,  iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na podany przez Wykonawcę numer faksu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się z jego treścią.

12. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Justyna Krupa-Gust (Kierownik działu wod-kan)
tel.  660 506 588 w godz. urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15:00

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia.

2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upły-
wem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. 

4. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść spe-
cyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną zmianę treści  specyfikacji Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.

6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści  ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej 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 wa-
runków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warun-
ków zamówienia jest udostępniona na tej stronie. 

8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

14. Termin związania ofertą.
1.  Wykonawcy składający  ofertę  pozostaną  nią  związani  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do



 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 
3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu 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.

15. Opis sposobu przygotowania oferty:
        1) oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, sporządzona pisemnie w języku polskim,
        2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
        3) ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu,

 4) oferta musi być w pełni czytelna,
 5) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,
 6) wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
 w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być datowane i podpisane
 przez osobę podpisującą ofertę,

       7) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które  
 spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. informacje te umieścić 
 w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone ze sobą, podpisane i ponumerowane z zachowaniem ciągłości 
 numeracji stron oferty oraz opatrzyć klauzulą „nie udostępniać - dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”),

        8) ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: 
      
Przetarg nieograniczony  - „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem

wraz z budową przepompowni w Piotrowie Pierwszym”

oraz  nazwą i adresem Wykonawcy.

16. Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wykonawca nie może
wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  powinno  być  złożone  wg  takich  samych  wymagań  jak  składana  oferta
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem "ZMIANA”.

Koperty oznaczone dopiskiem  „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,  który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpiecze-
niem”, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formie:



 

1) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednost-
kę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
w BS Poniec o/Czempiń 68 8682 1030 0040 0000 1889 0001,  potwierdzona za zgodność z oryginałem kse-
rokopia dowodu wpłaty musi być dołączona do oferty.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku ban-
kowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachun-
ku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowi-
zji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny cał -
kowitej podanej w ofercie.

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobo -
wiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okre-
sy.

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

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabez -
pieczenia.

13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zama-
wiającego za należycie wykonane.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach: (1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, (2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu
15 dni od upływu terminu rękojmi i gwarancji.

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.,
ul. Polna 2, 64-020 Czempiń.
Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia 10.10.2019 r. do godz. 10:45.
Ofertę złożoną po wskazanym wyżej terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. godz. 11:00.
Otwarcie ofert jest jawne.



 

19.Sposób obliczenia ceny.
W ofercie należy wskazać kwoty netto i brutto za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w walucie PLN.
Wskazana kwota musi zawierać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również
uwzględnione  wszystkie  opłaty  oraz  podatki.  Wyklucza  się  możliwość  roszczeń  Wykonawcy  z  tytułu  błędnego
skalkulowania  ceny  lub  pominięcia  elementów  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia.  Cały  zakres  przedmiotu
zamówienia  oraz  wszystkie  utrudnienia  wynikające  z  warunków  jego  realizacji  Wykonawca  winien  uwzględnić
w podanej  w  formularzu  ofertowym  cenie  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Wszystkie  wartości  określone
w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ.   

20. Kryteria oceny ofert.
Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny oferty.
Maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną. 
Punktacja pozostałych ofert cenowych zostanie obliczona w następujący sposób :
                                         C = ( Cn : Cb ) x 100 
gdzie:
C – ilość punktów przyznana danej ofercie;
Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert;
Cb – cena oferty badanej.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób oceny ofert – przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować
zgodnie  z  wymaganiami  Regulaminu  i  SIWZ  oraz  kierować  się  przesłanką  określoną  w  kryterium  oceny  ofert.

Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, spełnia wszystkie warunki określone
w SIWZ, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich,  nie zawiera oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych
omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

21. Istotne postanowienia  umowy.
Postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Umowa może być zmieniona w przypadkach określonych w jej treści.

22.  Formalności,  które  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zama-
wiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wyko-
nawcy, 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, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
3. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w § 25 Regulaminu.
4. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych w § 31 ust. 1 Regulaminu oraz w razie nieuzy-
skania przez Zamawiającego źródeł sfinansowania inwestycji.



 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do przekazania Zamawiające-
mu do dnia podpisania  umowy wypełnionych kosztorysów ofertowych. Zamawiający informuje, iż przedłożone kosz-
torysy ofertowe będą miały jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca, także w przypadku unieważnienia postępo-
wania.

23.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w toku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez kierownika Zamawiającego, jeśli wpłyną w
terminie 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty.

Rozstrzygnięcia kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia są ostateczne.

24. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czempiniu przy ulicy Polnej 2 (64-020 Czempiń) wpisana do rejestru przed-
siębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000674014,  legitymująca  się  następującym  numer  NIP
6981845199  posiadająca  kapitał  zakładowy  w  wysokości  4.863.000,00  złotych,  nr  tel.:  61  28  26  339,  e-mail:
biuro@pgk-czempin.pl; kontakt@pgk-czempin.pl  ;
2) kontakt do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych – email: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą / są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-
nym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) Zamawiający przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: niniejszego postępowania przetargowego;
5) W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie
to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracowni-
kom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub pla-
cówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmioto-
wych danych;
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-
mentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;  
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie za -
mówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy pra-
wa  nakazują  Zamawiającemu przechowywać  dane  osobowe,  w  którym  Zamawiający może  ponieść  konsekwencje
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia,  obrony,  dochodzenia roszczeń
i wierzytelności przez Zamawiającego;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana wszelkich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia jest dobro-
wolne, konsekwencją nie podania ww. danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stoso-
wanie do art. 22 RODO;
11) 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 za-
strzeżeniem 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 da-
nych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

mailto:aleksandra@eduodo.pl
mailto:kontakt@pgk-czempin.pl
mailto:biuro@pgk-czempin.pl


 

12) nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną prze-
twarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Prezes Zarządu /-/ Izabela Kuśnierek 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie – brak podstaw do wykluczenia 
4. Wzór  umowy 
5. Projekt budowlany
6. Przedmiar robót
7. Kosztorys ofertowy
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