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I. Nazwa oraz adres zamawiającego.FFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF                                                                                                

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek 

tel. 77/ 43 73 791 strona internetowa: www.zkg.glogowek.pl  

e-mail: sekretariat@zkg.glogowek.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDDD      

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania 

zamówień sektorowych przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. w Głogówku  

na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Na podstawie Zarządzenia nr 3/1/2021 Prezesa 

Zarządu Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z dnia 18.01.2021 r.  

2. Tryb zamówienia – zapytanie o cenę. 

http://www.zkg.glogowek.pl/
mailto:sekretariat@zkg.glogowek.pl
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3. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne  

do przygotowania oferty. W tym zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną  

wraz z przedstawicielem zamawiającego.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

5. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszych Warunkach Zamówienia 

(WZ) zwanej także „warunkami”. 

6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami i wymaganiami 

określonymi w niniejszych warunkach.  

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

III. Opis przedmiotu zamówienia FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF    FFFSSS 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac modernizacyjnych  

na osadnikach wtórnych, piaskowniku, złożach zraszanych, stawie stabilizacyjnym, 

składowisku osadów odwodnionych, komorze K2, rurociągu odpływowym, ciągach 

komunikacyjnych: 

1) Osadniki wtórne – wykonanie wymiany rurociągu recyrkulatu osadów  

wraz z armaturą. 

2) Wykonanie krat pomostowych poręczy. 

3) Wymiana zastawek na obiektach istniejących. 

4) Oczyszczenie dwukomorowego piaskownika wraz z jego renowacją. 

5) Złoża zraszane – nadbudowa słupów i ścian, budowa zadaszenia z poliwęglanu, 

podwyższenie i wymiana głowic zraszaczy zraszających złoże, wykonanie rynien 

ociekowych tacy złoża. 

6) Wymiana rurociągów pomiędzy złożami zraszanymi a osadnikiem Imhoffa. 

7) Zarurowanie kanału odpływowego między osadnikami wtórnymi a stawem. 

8) Wykonanie AKPiA dla obiektów remontowanych bądź przebudowywanych. 

9) Wylot – zabudowa zastawki odcinającej. 

10) Wymiana układu napowietrzania (zraszanie) stawu stabilizacyjnego wraz z wymianą 

pompy wraz z oczyszczeniem stawu. 

11) Składowisko osadów odwodnionych – budowa wiaty na osady, odwodnienia, 

oświetlenia, monitoringu obiektu oraz rurociągu odprowadzającego odcieki. 

12)  Oczyszczenie obiektów oczyszczalni – staw stabilizacyjny. 

13) Zabezpieczenie wylotu z istniejącego sitopiaskownika do piaskownika. 

14) Nawierzchnia drogowa. 
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Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do WZ 

Projekt budowlany, projekty techniczne oraz pomocniczo przedmiar robót załącznik  

nr 2 do WZ. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Głogówek, powiat prudnicki, woj. opolskie. 

3. W przypadku wskazania przez projektanta/kosztorysanta konkretnego producenta wyrobu, 

należy zapisy te rozumieć jako zapisy, którym towarzyszy wyraz „lub równoważny”,  

przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej 

tych samych cech, parametrów technicznych, funkcjonalnych i innych na poziomie,  

co najmniej takim jak opisane w WZ.  

4. W cenie ofertowej należy także uwzględnić oraz przewidzieć niezbędne środki i czas na: 

− analizę dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w tym projektu budowlanego, 

warunków podłączenia i zasilania energetycznego, uzgodnień i decyzji instytucji,  

a także wyjaśnienie z Zamawiającym wszelkich uwag i wątpliwości,  

− w cenie kontraktowej Wykonawca zawrze wszelkie koszty związane z zapewnieniem 

pracy ciągłej obiektu, tzn. ujmie m.in. koszty tymczasowego przepompowywania, 

przełączania rurociągów, koszty podwieszeń oraz wszelkich innych robót 

tymczasowych, zapewniających pracę oczyszczalni w warunkach utrzymania 

parametrów oczyszczania ścieków, 

− opracowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót, propozycji materiałowych i urządzeń, wykonanie prób, 

dokumentów odbiorowych i innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

− udział w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji,  

− opracowanie i przekazanie sprawozdań (raportów) miesięcznych i końcowego  

z przeprowadzonych czynności projektowych i robót oraz dokumentacji fotograficznej 

terenu inwestycji i wykonywanych  robót oraz realizowanych obiektów przed i po 

wykonaniu  robót,  

− przywrócenie do stanu pierwotnego terenu inwestycji,  likwidacji  ewentualnych szkód, 

wypłat odszkodowań za wyrządzone szkody na posesjach i obiektach istniejących, 

− zabezpieczenie budowli narażonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez 

Wykonawcę robót, 

− składowanie odpadów i ich wywiezienie na składowisko odpadów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, nadmiaru gruntu z wykopów 
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niezaliczanego do odpadów niebezpiecznych w miejscu uzgodnionym  

z Zamawiającym, 

− przeszkolenie obsługi wskazanej przez Zamawiającego, 

− przygotowanie dokumentacji odbiorowej, wykonanie czynności odbiorowych - 

odbiorów robót zanikających i końcowych, inwentaryzacji powykonawczej, 

− inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

opisane w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych  

do stosowania w budownictwie, których parametry wskazano w dokumentacji projektowej. 

Materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru  

i Zamawiającego. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane  

na koszt Wykonawcy. Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych 

dopuszczonych do zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej 

akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ich wymiany  

na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji,  

− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające deklaracje 

zgodności z normą lub Aprobatą Techniczną, odpowiadające obowiązującym 

przepisom; 

− powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

− Z uwagi na charakter pracy ciągłej, roboty należy prowadzić w sposób nie zakłócający 

pracy obiektu, z zachowaniem parametrów oczyszczania ścieków. 

5. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi  

48 miesięcy, a na użyte i/lub zamontowane urządzenia minimalny okres gwarancji  

36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu 

końcowego. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru 

końcowego). 
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6. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

45310000-3 –  Roboty instalacyjne elektryczne 

IV. Termin wykonania zamówienia. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  FFFF      

1. Termin wykonania zamówienia 150 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania końcowego przedmiotu umowy uznaje się dzień wykonania robót  

i zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. DDDDDDDDD    DD 

 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu w zakresie:  

1)  zdolności technicznej lub zawodowej; 

a) doświadczenia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że 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, wykonał co najmniej jedną 

robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją 

oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 000 000 PLN netto. 

b) Osób zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że będzie dysponował n/w osobami. 

− Kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej  

-  osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 

czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 

uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie 

przedmiotowego zamówienia, posiadający min. 3 letnie doświadczenie  

w kierowaniu w/w robotami budowlanymi oraz zrzeszony we właściwej Izbie 

Inżynierów Budownictwa. 



Zamawiający: Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku – II etap  

 7 

− Kierownik robót w branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia  

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 

samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające 

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, posiadający min. 3 letnie 

doświadczenie w kierowaniu w/w robotami budowlanymi 

− Kierownik robót w branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia  

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia 

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, 

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w 

specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, 

posiadający min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu w/w robotami 

budowlanymi. 

− Kierownik robót: posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 

samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające 

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, posiadający min. 3 letnie 

doświadczenie w kierowaniu w/w robotami budowlanymi. 

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,  

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  

oraz  odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane 

oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni 

tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco 
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wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 

stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony 

zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu 

zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich 

lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek. 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą 

niż 2 000 000,00 PLN. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,  

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności niżej wskazanych: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
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270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy p.z.p.,  

doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 

tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku,  

o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 p.z.p., chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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; 

8) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość,  

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

9) Jeżeli zaistnieją powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki  

lub kurateli. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą: 

1) Wykaz 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 wykonania i podmiotów,  
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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 - zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do WZ.  

2) Wykaz osób, którymi będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział  

w wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do WZ. 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w dziale V pkt 2 zgodnie 

z załącznikiem nr 7 do WZ. 

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale 

V pkt 1 zgodnie z załącznikiem nr 8 do WZ. 

5) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00PLN. 

6) Dowód zapłaty wadium. 

2.  W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń  

lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postepowania.  

3. Powołanie się na zasoby innych podmiotów: 

3.1  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.2  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,  

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

3.3 Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu: 

 - pisemne (oryginał) zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów do oddania  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 

dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 

3.4 Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby 

uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający 

informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. 

Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie 

upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 

3.5 Zamawiający w celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

żąda, aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,  

przy wykonywaniu zamówienia, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

3.6  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska  

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  
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w roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące podwykonawstwa, 

zostały określone w załączniku nr 6 do WZ – Istotne postanowienia umowy. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

6.1  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także 

wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego  

wraz z ofertą. 

6.2  Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie,  

do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać 

wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy  

z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca 

się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

6.3 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi 

wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty  

i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają 

samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

6.4 Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
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wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  

do wykluczenia. 

6.5 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

6.6 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki 

cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy 

cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) 

oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może 

żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 

6.8 Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 

1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za 

wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego 

ograniczona; 

2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze),  

który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących 

Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres, którego doręczane będą wszelkie 

pisma i oświadczenia. 

VII) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, 

a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone  

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście,  

za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 344) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej. 

3. W toku postępowania wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjxgmyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqgu3di
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4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów 

przesłanych drogą elektroniczną. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione z 

chwilą, gdy doszły one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  

7. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, 

gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta 

mogła zapoznać się z jego treścią. 

8. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący adres 

mailowy: inwestycje@glogowek.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości, 

natomiast do Wykonawców na adres e-mail podany w korespondencji lub formularzu 

oferty dla osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym.  

9. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

oraz oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 

przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego, podlegają złożeniu w formie 

pisemnej. 

10. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

Dawid Bojdo - 77 40 69 915 email: inwestycje@glogowek.pl 

VIII) Wymagania dotyczące wadium.                                                                                  D       

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 310). Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić 

przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank: 70 2490 0005 

0000 4530 5054 9984. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, 

o których mowa wyżej należy złożyć w sekretariacie zamawiającego, natomiast do oferty 

należy załączyć ich kserokopię.  

mailto:inwestycje@glogowek.pl
mailto:inwestycje@glogowek.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzsge2dm
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4. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub 

kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej 

skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. 

5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 

zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty, a w przypadku wybranego wykonawcy po podpisaniu umowy. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  

o uzupełnienie oferty, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów albo jeżeli wykonawca unika podpisania umowy. 

IX) Termin związania ofertą.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD      DD 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

X)      Opis sposobu przygotowywania ofert.  DDDDDDDDDDDDDDDDDD                DD 

1. Jeden wykonawca składa w jednym opakowaniu jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia z rozdziału VI SWZ. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego  

na podstawie odrębnych przepisów do właściwego rejestru winny być zaopatrzone w imię, 

nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tego wykonawcy 

według zapisów w rejestrze albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego 

przez wykonawcę. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do 

niej pełnomocnictwo (przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) 

zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawców wymienionych w rejestrze. 

5.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność  

z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez 

wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób. 
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XI) Miejsce oraz termin składania ofert. DDDDDDDDD    DDDDDDDDDDD 

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: ZKG.III.271.1.2022 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

23.02.2022 r. godz. 10:00 

2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Zakład Komunalny w Głogówku ul. Dworcowa 2, 

sekretariat – I piętro, w terminie do dnia 23.02.2022 roku, godz. 10:00 

3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty  

do Zamawiającego. 

XII) Opis sposobu obliczania ceny.DDDDDDDDD    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty. Cena zawarta  

w formularzu winna odzwierciedlać cenę wyliczoną na podstawie projektu budowlanego, 

projektu technicznego, badań geotechnicznych oraz pomocniczo przedmiaru robót. Winna 

ona zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego 

wykonania z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w tym obowiązujący podatek 

VAT. 

2. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń 

oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji (art. 632 kodeksu cywilnego). 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte,  

a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie 

oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy  

i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest 

dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Wykonawca musi 

przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie 

wszystkich wyjaśnień, modyfikacji oraz dokumentów stanowiących dokumentację 

zamówienia. 
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4. Ceny powinny być podane w złotych polskich i zaokrąglone do dwóch miejsc  

po przecinku. tj. zaokrąglone do pełnych groszy. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Warunkach Zamówienia. 

2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami. 

kryterium obowiązujące: cena   waga: 100% 

3.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich 

wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów,  

jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.:  

- za najkorzystniejszą cenę 100 pkt 

W ocenie punktowej będą podlegać wykonawcy, którzy nie będą podlegać wykluczeniu  

z postępowania oraz których oferty nie będą podlegać odrzuceniu. W trakcie oceny 

kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe 

kryteria według następujących zasad: 

Kryterium – cena 

cena oferowana minimalna brutto 

cena =  ----------------------------------------------  x 100 pkt 

cena badanej kolejno oferty brutto 

4.  Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów 

uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. 

XIV) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:  

1) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,  
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że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

2) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający warunki płatności  

oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia,  

4) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego 

rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny 

wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób,  

o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierownika budowy 

(w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty 

równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek), 

5) przedłożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji 

uproszczonej, 

6) umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści 

złożonej oferty, 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dz. XV WZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,  

są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu 

przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
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Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

XV) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. DDDDDDD 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w niżej wymienionych  

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; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości. 

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank, nr rachunku 70 2490 0005 

0000 4530 5054 9984 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

nr … z dnia …”. 

6.  Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

7.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę nie 

przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

8.  Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

XVI) Zmiany zawartej umowy. DDDDDDDDD    DDDDDDDDDDDDDDDDDDD      D 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki 

wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzsge2dmltqmfyc4nbxgqytcobtgu
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XVII)   Załączniki do WZ. DDDDDDDDD    DDDDDDDDDDDDDDDDDDD                 D 

Załącznik Nr 1 Projekt budowlany i projekt techniczny 

Załącznik Nr 2 Przedmiar robót 

Załącznik Nr 3          Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

Załącznik Nr 4 Wykaz osób biorących udział w zamówieniu 

Załącznik Nr 5 Wzór oferty  

Załącznik Nr 6 Istotne dla stron postanowienia umowy  

Załącznik Nr 7  Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 


