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ROZDZIAŁ I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:

Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Strona internetowa: https://www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html

Adres poczty elektronicznej: zog@rzekun.net

Numer telefonu: 29 643 20 55  

Numer faksu: 29 643 20 35

Godziny urzędowania: pn., śr., czw., od 7:45 do 15:45, wt. od 7:45 do 17:00, pt. od 7.45 do 14.30

ROZDZIAŁ II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej

„SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty i w żadnym przypadku nie powinny

być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

2.Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

3.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  może  zostać  unieważnione  jedynie

w przypadkach  określonych w art.  93  ustawy.  O fakcie  unieważnienia  postępowania,  Zamawiający

poinformuje wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy.

4.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim z zachowaniem

formy pisemnej.

5.Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej

czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po

dniu lub dniach wolnych od pracy.

ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz

art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych do PZP.

 2.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

 3.W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,

zwaną dalej ,,SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 4.Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie

internetowej www.  rzekun.pl   wraz z niniejszą SIWZ w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
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ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  materiałów  do  rozbudowy  i  modernizacji  gminnych  sieci

wodociągowych”

2. Szczegółowy wykaz materiałów określa załącznik nr 2 do formularza oferty o nazwie „Formularz

cenowy”.

3.Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z przepisami

Prawa  budowlanego,  obowiązującymi  normami  obowiązującymi  dla  wody  pitnej  (w zakresie  sieci

wodociągowej).  Wykonawca  dostarczy  aprobaty,  atesty  i  certyfikaty  na materiały  równocześnie  z

dostawą.  Materiały  muszą  być  dopuszczone  do  stosowania  w budownictwie  oraz  spełniać  polskie

normy.

4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i

ofercie.

5.Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV:

•44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy.

Dodatkowe kody (CPV):

•44162500-8 Rurociągi wody pitnej.

•44163000-0 Rury i osprzęt.

1.Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych.  Oferty,  które  nie  będą  obejmowały  wszystkich

elementów składowych przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7

ustawy.

4.Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  Podwykonawcy  lub  Podwykonawcom wykonanie

części  zamówienia,  co  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  należyte  wykonanie  tego

zamówienia.

5.Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części

zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  Podwykonawcom  i  podania  ich nazw  (firm).

Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga

zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo,  przez  którą  należy  rozumieć  umowę  w  formie  pisemnej  o

charakterze  odpłatnym,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  stanowiące  część  zamówienia

publicznego,  zawartą  pomiędzy  wybranym  przez Zamawiającego  Wykonawcą  a  innym  podmiotem

(Podwykonawcą).

6.Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje

się na zasadach określonych w art.  22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w

postępowaniu  określonych w SIWZ,  o  których  mowa w art.  22  ust.  1  ustawy  zobowiązany  jest  w

przypadku zmiany lub rezygnacji  z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
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7.Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

8.W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,

należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt

formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez

udziału podwykonawcy.

9.Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a

ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

10.Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesiące, licząc od

daty odbioru.

11.Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń).

ROZDZIAŁ  V.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OFERT  WARIANTOWYCH  I  CZĘŚCIOWYCH.
INFORMACJA  O  MOŻLIWOŚCI  ZAWARCIA  UMOWY  RAMOWEJ.  INFORMACJA  O  AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 I  7 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Pzp.

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do  31.12.2021 r.

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 ustawy, z

zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy.

2)Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o ile wynika  to  z

odrębnych przepisów: Nie dotyczy.

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy.

c)zdolności technicznej lub zawodowej: Nie dotyczy.

1.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy wykluczy:

1)wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został

zaproszony  do negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku  podstaw

wykluczenia;
Strona 5 z 28



2)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.) lub

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.),

b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z zm.),

c) skarbowe,

d)o którym mowa w art.  9  lub  art.  10  ustawy z dnia 15  czerwca 2012 r.  o  skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);

1)wykonawcę, jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt

13;

2)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie

spłaty tych należności;

3)wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,  że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”,

lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

4)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w

błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5)wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności  zamawiającego  lub

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub

innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że

spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

7)wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie

konkurencji  między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

8)wykonawcę  będącego  podmiotem zbiorowym,  wobec  którego  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o

zamówienia  publiczne  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.  o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r., poz. 628 ze zm.);
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9)wykonawcę,  wobec  którego  orzeczono  tytułem środka  zapobiegawczego  zakaz  ubiegania  się  o

zamówienia publiczne;

10)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), złożyli  odrębne

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że

istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia.

1.Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  Wykonawcy  w  inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.Do  oferty  Wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  w  zakresie

wskazanym  w  załączniku  do  SIWZ.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  może  wezwać  wykonawcę,  którego  oferta  została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy.

4.Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w

oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy:

•w stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym przez  sąd  układzie  w  postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził  likwidację jego majątku w trybie  art.  332 ust.  1  ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  -  Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z  wyjątkiem

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.).

Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

9.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ.

2.Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SIWZ.

3.Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawcy wg załączników nr 4-6 do SIWZ.

4.Pełnomocnictwo -  w przypadku,  gdy  wykonawcę reprezentuje  pełnomocnik,  posiadające zakres  i

podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę.
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5.Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków

udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*.

UWAGA:

1.Dokumenty  i  oświadczenia  wymienione  w  pkt  9.1.  SIWZ  –  składają  wraz  z  ofertą  wszyscy

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne

na dzień złożenia oferty.

2.Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie o którym

mowa  wyżej  w  pkt  2,  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o zamówienie.

Oświadczenie  ma  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw

wykluczenia w zakresie,  w którym każdy z  wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

4.Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  w postępowaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt 2.

5.Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  oświadczenia,  o  którym  mowa  wyżej  w  pkt  2,  oświadczenie  jest

niekompletne,  zawiera  błędy  lub  budzą wskazane przez  Zamawiającego wątpliwości,  Zamawiający

wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień

oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach lub 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 nimi stosunków prawnych.  W tym przypadku,  Wykonawca

musi  udowodnić  Zamawiającemu,  że realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca,

który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w

postępowaniu składa także oświadczenie,  o którym mowa w pkt  9.1 ppkt  2 SIWZ, dotyczące tego

podmiotu.

9.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1.Oświadczenie  wymagane  od  Wykonawcy,  który  złożył  ofertę  –  przekazane  Zamawiającemu

bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  www.  rzekun.pl    informacji z

sesji otwarcia ofert.

2.Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U. z 2019 r.,
Strona 8 z 28

http://www.rzekun.pl/
http://www.rzekun.pl/


poz. 369 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4

do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje

potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w

niniejszym postępowaniu.

UWAGA:  Dokumenty  i  oświadczenia  wymienione  w  pkt  9.2.  SIWZ  –  składają,  w  terminie  3  dni

od zamieszczenia na stronie  www.  rzekun.pl    informacji  z sesji  otwarcia ofert,  wszyscy Wykonawcy,

którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono

tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia.

9.3.  Dokumenty  i  oświadczenia  wymagane  od  Wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej

oceniona

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: Nie

dotyczy.

UWAGA:

1.Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 9.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została

najwyżej  oceniona,  w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i  oświadczenia muszą być

aktualne na dzień ich złożenia.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 9.3. SIWZ.

3.Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  składa

dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3 ppkt 4-5 SIWZ.

4.Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego

wymagania zostały spełnione.

5.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

9.4.  Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  podmioty  lub  osoby  spoza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada następujące dokumenty:

1)Zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.3 ppkt 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
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ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2)Zamiast  dokumentu  określonego  w  pkt  9.3  ppkt  2  i  3  SIWZ  składa  dokument  lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z

opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  albo  że  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.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

1.Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej

w  pkt  2.1.,  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze

wskazaniem osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub oświadczenie  osoby,  której

dokument  miał  dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.5. Forma dokumentów i oświadczeń

1.Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  w  postępowaniu  o udzielenie

zamówienia  (Dz.  U.  Z  2016  r.,  poz.  1126  ze  zm.)  dokumenty  należy  złożyć  w oryginale  lub  kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2.Zgodnie z § 14 ust. 2b obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) dokumenty lub oświadczenia, mogą być składane za

pośrednictwem operatora  pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  –  Prawo

pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach

lub  sytuacji  polega  wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  oraz  dotyczące

podwykonawców, składane są w oryginale.

4.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego

zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o udzielenie

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego

z nich dotyczą.

5.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

6.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów

lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości.

7.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Strona 10 z 28



8.Pełnomocnictwo, zgodnie z § 99 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.  U. z

2019 r., poz. 1145 ze zm.), musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika

do reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zobowiązani są

złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być

wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione

zgodnie z pkt 9.5 ppkt 8 SIWZ.

10.W  przypadku  Wykonawców  występujących  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  obowiązują

następujące zasady składania dokumentów:

1)oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 9.1 SIWZ powinny zostać złożone w taki sposób, aby

wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku

Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w SIWZ),

2)każdy  z  uczestników  wchodzący  w  skład  podmiotu  wspólnie  ubiegającego  się  o  udzielenie

zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 9.1.2,

3)każdy  z  uczestników  wchodzący  w  skład  podmiotu  wspólnie  ubiegającego  się  o  udzielenie

zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 9.2 oraz 9.3 SIWZ,

4)wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą

wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,

5)jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki

Wykonawca  będzie  zobowiązany  przed  zawarciem umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  do

złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

6)wspólnicy spółki  cywilnej  są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i  mają do nich

zastosowanie zasady określone powyżej.

ROZDZIAŁ  X.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  zgodnie  z  wyborem

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się, drogą elektroniczną – e-mail: zog@rzekun.net

2.Komunikację  drogą  elektroniczną  traktuje  się  jako  pomocniczą  w  celu  przyspieszenia  obiegu

korespondencji. Wymaga się, by dokumenty przesłane w ten sposób, były załącznikami do treści e-

maili  w formacie pdf lub jpg i przedstawiały dokument w formie jaka zostanie przesłana pocztą lub

złożona w sekretariacie ZOG w ślad za e-mailem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków,

zawiadomień  oraz  informacji  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej

zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

3.W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  korespondencji  przez  Wykonawcę,  Zamawiający

domniema,  iż  korespondencja  wysłana  przez  Zamawiającego  na  adres  e-mail  podany  przez
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Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z

jego treścią.

4.Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, dowodów i dokumentów, o których mowa w SIWZ

oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej.

6.Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej, należy kierować na adres: Zakład Obsługi Gminy ul.

Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, e-mail: zog@rzekun.net

7.Korespondencja skierowana do Zamawiającego powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1)nazwę i adres wykonawcy;

2)oznaczenie postępowania, którego dotyczy korespondencja.

1.Osobą uprawnioną do udzielania informacji  w zakresie dotyczącym przedmiotu  zamówienia oraz

procedury przetargowej jest Pan Krystian Zalewski tel. 608 320 064 w godzinach 8.00-15.00.

2.Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Termin

udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem 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.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,

bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie  internetowej,

zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej:

https://www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy/zamowienia-publiczne-przetargi.html

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane

do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności postępowania.

6.Zamawiający  nie  przewiduje  zebrania  Wykonawców w celu  wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących

treści SIWZ.

7.W  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  Zamawiający  może

zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ:

1)każda  wprowadzona  przez  Zamawiającego  zmiana,  stanie  się  częścią  SIWZ  oraz  zostanie

przekazana wszystkim uczestnikom postępowania,

2)Zamawiający  przedłuży  (jeżeli  będzie  to  konieczne)  termin  składania  ofert,  w  celu  umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienia  w  przygotowanych  ofertach  zmian,  bądź uzupełnień,  wynikających  ze

zmiany  treści  SIWZ,  nie  powodujących  zmiany  treści  ogłoszenia  oraz  przekaże  tę  informację

Wykonawcom, zamieszczając ją jednocześnie na stronie internetowej.

1.Jeżeli  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zmiana  treści  SIWZ

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Rozdział XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5

PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z

tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie

dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty – wszystkie oferty tego Wykonawcy

zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

5.Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.

6.Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWIZ.

7.Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.

8.Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

9.Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą dokumenty wymienione w pkt 9.1 SIWZ.

10.W przypadku,  gdy Wykonawcy ubiegają się  wspólnie  o udzielenie zamówienia,  ustanawiają  oni

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.W przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego

wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy.

12.Oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami,  w tym dokumentami,  musi  być  sporządzona w języku

polskim.  W przypadku,  gdy  wymagane  dokumenty  sporządzone  są  w języku  obcym Zamawiający

wymaga  dołączenia  do  każdego  dokumentu  tłumaczenia  na  język  polski  poświadczonego  przez

Wykonawcę.

13.Oferta,  oświadczenia  i  dokumenty  wystawione przez  Wykonawcę  oraz  wszelka  korespondencja

wytwarzana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  prowadzonego  postępowania  musi  być  podpisana  przez

Wykonawcę  lub  osobę/osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy.  W  przypadku,  gdy  w

imieniu  Wykonawcy  występują  inne  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  nie wynika  z

dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy

w  toku  procedury,  w  imieniu  Wykonawcy,  będą  występować  inne  osoby,  których  umocowanie  nie

zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu

pełnomocnictwa  dla  tych  osób.  Pełnomocnictwa  mają  być  złożone  w  formie  oryginału.  Jeżeli
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pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język

polski.  Z  pełnomocnictwa  powinien  wynikać  zakres  czynności,  do  których  jest  umocowany

pełnomocnik.

14.Forma składanych dokumentów winna być zgodna z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

15.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów

dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą.

16.Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

17.Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w formularzu

oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony.

18.Zamawiający  zaleca,  by  oferta  była  połączona  w  jedną  całość,  w  sposób  uniemożliwiający

wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

19.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

20.Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej, techniką nieścieralną.

21.Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki

do niniejszej SIWZ i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub

ręcznie.

22.Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, szczelnie i trwale zamkniętej kopercie. Miejsce

sklejenia koperty winno być opieczętowane, bądź oklejone taśmą. Koperta powinna być zaadresowana

do Zamawiającego wg wzoru:

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY W RZEKUNIU

UL. KOLONIA 1B, 07-411 RZEKUŃ

•oraz opisana:

OFERTA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

„Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągo-
wych”

ZOG.26.24.2020

 Nie otwierać przed 08.01.2021 r., godz. 9.10

1.Zmiany,  poprawki  lub modyfikacje  złożonej  oferty  muszą być  złożone w miejscu  i  według zasad

obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty  (paczki)  zawierające  zmiany

należy  dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem  ,,ZMIANA".  W  przypadku  złożenia  kilku  ,,ZMIAN"  kopertę

(paczkę) każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr......".
Strona 14 z 28



2.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio  opisaną  kopertę  (paczkę)  zawierającą  powiadomienie  należy  dodatkowo  opatrzyć

dopiskiem ,,WYCOFANIE".

3.Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4.Inne formy zwrócenia się o zmianę bądź wycofanie oferty (drogą telefoniczną, telefaksem, osobiście

przez przedstawiciela Wykonawcy, pisemnie w formie niespełniającej powyższych wymogów), nie będą

skuteczne.

5.Wykonawca nie może wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

6.Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji  stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co do  których

Wykonawca składając ofertę  zastrzegł  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

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

Pzp.

7.W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  wykaże,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym

poinformuje Wykonawcę.

8.Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa

należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do

oferty.  Na  każdym  dokumencie  stanowiącym  tajemnicę  przedsiębiorstwa  musi  widnieć  napis

„informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony

innym uczestnikom postępowania”.

9.Wykonawca nie może zastrzec, m. in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp.

11.Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać

się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.

12.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

13.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.01.2021 r. do godz. 9:00 w Zakładzie

Obsługi  Gminy, ul. Kolonia 4B, 07-411 Rzekuń – sekretariat.
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2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.01.2021 r. o godz. 9:10 w Zakładzie Obsługi  Gminy, ul. Kolonia 1B,

07-411 Rzekuń - pokój nr 1.

3.W przypadku ofert  przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do

siedziby Zamawiającego.

4.Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.

5.Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Wykonawcy  mogą  wziąć  udział  w  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku

nieobecności  Wykonawcy przy  otwieraniu ofert,  Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek

informację z otwarcia ofert.

6.Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

7.W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy

WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

8.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ

zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

9.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje

dotyczące cen zawartych w ofertach.

10.Niezwłocznie po otwarciu ofert  zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o której

mowa w pkt 7.

11.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.).

2.W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty i

obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami

prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

3.Cenę  w  ofercie  należy  określić  na  podstawie  wykonania  z  należytą  starannością  czynności

wymienionych  w  przedmiocie  zamówienia  z  uwzględnieniem  wszystkich  kosztów  związanych

z realizacją  zadania  wynikających  z  zakresu  świadczonych  dostaw,  niezbędnych  do  realizacji

zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

4.Wykonawca,  dokonując  kalkulacji  ceny  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zasad  uczciwej

konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne części składowe nie mogą być rażąco

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną lub

kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy.

5.Wykonawca  w  przedstawionej  ofercie  winien  zaoferować  cenę  kompletną,  jednoznaczną

i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w cenie oferty.
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6.Cena oferty  musi  obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i  podlegającą zapłacie  przez

Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

7.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być podana cyfrą i

słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) – nie

dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych.

9.Cena jest  stała przez cały  okres trwania umowy i  w żadnym przypadku nie podlega zmianom z

jakiegokolwiek powodu.

10.Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i  podlegającą zapłacie przez

Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.

11.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

12.Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy m.in.:

1)wartość dostaw określonych w przedmiocie zamówienia,

2)podatek od towarów i usług*,

3)koszty pracy ludzi i sprzętu,

4)koszty transportu,

5)wszystkie podatki i opłaty,

6)koszty ubezpieczeń,

7)koszty załadunków i wyładunków,

8)koszty dostawy do siedziby Zamawiającego,

9)wszelkie  opłaty  i  odszkodowania  za  szkody,  koszty  oraz  straty  wynikłe  w  związku  z realizacją

zamówienia.

1.Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

*Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a oraz w art. 93 ustawy jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór

prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku podatkowego -  podatku  VAT,  zamawiający

w celu oceny takiej oferty dolicza do zaoferowanej ceny podatek VAT. Wykonawca z kolei w złożonej

ofercie,  informuje  zamawiającego,  czy  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania

u zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje tym samym nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi,

których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadziło  do  powstania  obowiązku  podatkowego

u zamawiającego, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Obowiązek poinformowania o tym

fakcie zamawiającego, ciąży na wykonawcach, którzy składają oferty. Wykonawcy składający oferty

są zobowiązani do informowania zamawiających, czy wybór ich ofert będzie prowadził do powstania

obowiązku podatkowego u zamawiających.

*Zgodnie z postanowieniami art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione

w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi
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kwotę,  o  której  mowa  w  art.  19  pkt  2  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  -  Prawo  przedsiębiorców

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej

płatności.  W związku z czym, numer  rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze,  która będzie

wystawiona w imieniu Wykonawcy, musi być rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy

z dnia  29  sierpnia  1997  r.  –  Prawo  bankowe  (Dz.  U.  Z  2019  r.,  poz  2357  ze  zm.)  prowadzony

jest rachunek V AT.

Rozdział  XVI.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY,  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1. Kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1.zostaną  złożone  przez  Wykonawców  nie  wykluczonych  przez  Zamawiającego  z  niniejszego

postępowania,

2. nie  zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  Oferty  zostaną ocenione przez  zamawiającego w

oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena oferty.

Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

Co = „A” + „B”

Co – cena oferty

„A” – liczba punktów za najniższą cenę brutto zestawu materiałów,

„B” -  liczba punktów za najkrótszy czas dostawy materiałów

Waga poszczególnych kryteriów

•za najniższe „A” – 60 % (60 pkt),

•za najkrótszy czas dostawy „B” - 40 % (40 pkt),

Dla kryterium „A”:

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej

wg wzoru:

(Cn/Cob) x 60 = liczba pkt, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cob – cena oferty badanej nieodrzuconej

60 – waga kryterium

Dla kryterium „B”:

Oferta z terminem dostawy:

•do 2 dni otrzyma 40 pkt,

•do 3 dni otrzyma 20 pkt,

•do 4 dni otrzyma 0 pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę pkt.

16.2. Ocena ofert

1.W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie wstępnej ocenie spełnienia przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zgodnie z
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formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty i załącznikach do

formularza  oferty.  Następnie  zostaną  sprawdzone  oświadczenia  dotyczące  grupy  kapitałowej.  Po

dokonaniu tych czynności Komisja przystąpi do oceny ofert.

2.Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złoży oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1

ustawy, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie warunków

o których mowa w art.  25 ust.  1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania,  oświadczenia lub dokumenty  są niekompletne,  zawierają  błędy  lub budzą wskazane

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie,  chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.Zapisy  powyższe  stosuje  się  odpowiednio  do  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4.Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe

pełnomocnictwa,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  ich  złożenia  w  wyznaczonym  przez  siebie

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne

byłoby unieważnienie postępowania.

5.Zamawiający  może  wezwać  Wykonawców  do  złożenia  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

6.Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie  wyjaśnień

dotyczących wyliczenia ceny lub  kosztu  w celu  ustalenia,  czy zaoferowana cena lub koszt  lub ich

istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści

złożonej  oferty.  Niedopuszczalne jest  prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art.  87 ust.  2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek

zmiany w jej treści.

8.Podczas sprawdzania Zamawiający poprawi w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie,

2)oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych

poprawek,

3)inne omyłki  polegające na niezgodności  oferty  ze SIWZ,  niepowodujące istotnych zmian w treści

oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1.Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w niniejszej

SIWZ.

2.Za najwyżej  ocenioną  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  -  sumę

punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.

3.Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną

uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.

4.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do

złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
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5.Wykonawca,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  w  terminie  wyznaczonym  przez

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich złożenia

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ.

16.3. Wybór najkorzystniejszej oferty

1.Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1)który nie podległa wykluczeniu z postępowania, oraz

2)którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i

została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i

niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.

1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  informuje  Wykonawców,  którzy

złożyli oferty, o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając

uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy również

wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  przedstawione  przez  wykonawcę  uznano  za

niewystarczające,

3)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach ich odrzucenia, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie internetowej.

16.4. Unieważnienie postępowania

1.Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy.

2.Zamawiający  niezwłocznie  informuje  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  unieważnieniu

postępowania,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  oraz  zamieszcza  informacje,  na stronie

internetowej.

3.W  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed  upływem  terminu  składania  ofert  Zamawiający

informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszcza informacje, na stronie internetowej.

Rozdział XVII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

1.Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  zobowiązany  będzie  do  podpisania  umowy

na warunkach określonych w projekcie umowy będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ.

2.Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

1)zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
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2)mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

3)jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji

publicznej,

4)zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym

w ofercie,

5)podlega unieważnieniu:

a)jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy,

b)zgodnie z treścią art. 140 ustawy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia

zawartej w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144.

1.Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  liczonym  od  dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:

1)5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w niniejszej SIWZ,

2)10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób,

3) zgodnie  z  art.  94  ust.  2  ustawy  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia

publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli:

a)w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta,

b)w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w

art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

1.Wykonawca  jest  zobowiązany  skontaktować  się  z  Zamawiającym  w  terminie  wskazanym

w zaproszeniu  do  podpisania  umowy  w  celu  uzgodnienia  wszystkich  szczegółowych  kwestii

technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy.

2.W  przypadku  udzielenia  zamówienia  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  art.  23  ust.  1  ustawy,

Zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  wymaga  złożenia  umowy  regulującej  współpracę

Wykonawców.

3.Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w

art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy.

ROZDZIAŁ XVIII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
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Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  Stron,  wyrażoną  na  piśmie

w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Czy  przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

1.Zmiana terminu realizacji umowy:

1)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

2)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,

3)jeżeli  zmiana  jest  konieczna  z  przyczyn  losowych  uniemożliwiających  realizację  zamówienia  w

zakładanym terminie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności  wymienionych termin wykonania umowy

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

1.Zmiany warunków płatności:

1)będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,

2)konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na

skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o

dofinansowanie  i  wytycznych  dotyczących  realizacji  zamówienia  lub  umowy kredytowej  lub  innych

dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,

3)będące  następstwem  korzystnych  dla  Zamawiającego  rozwiązań  zaproponowanych  przez

Wykonawcę.

1.Pozostałe zmiany:

1)rezygnacja  z  części  dostawy  z  jednoczesnym  obniżeniem  wynagrodzenia  proporcjonalnie  do

wartości,

2)zmiana  ustawowej  stawki  podatku  VAT  (w  takim  przypadku  obniżenie  lub  podwyższenie

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku),

3)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,

4)dopuszcza się zmianę umowy dotyczącą wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w okresie trwania umowy

zaistnieje  konieczność  realizacji  zwiększonej  ilości  zamówień,  czego  Zamawiający  nie  mógł

przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  (nieprzewidywany  wzrost  zapotrzebowania),  a  wartość  tych

zamówień/świadczeń nie przekracza 20% wartości zamówienia (netto) określonej pierwotnie w umowie.

W takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie aneksu do umowy,

5)zmiany dotyczące nazwy i  siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej,  numerów kont

bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,

6)zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
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7)aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację

Rozdział  XX.   POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

20.1. Odwołanie

1.Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)określenia warunków udziału w postępowaniu,

3)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)odrzucenia oferty odwołującego,

5)opisu przedmiotu zamówienia,

6)wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie zarzutów,  określać  żądanie

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  lub  postaci

elektronicznej,  podpisanej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,  spełniającego wymagania dla tego

rodzaju podpisu.

3.Odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia:

a)5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w niniejszej SIWZ,

b)10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w

terminie  5 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na

stronie internetowej Zamawiającego.

2.Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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5.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą.

6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której

jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

7.W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji,  o  której  mowa  wyżej  Zamawiający

powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,  informując o tym Wykonawców w sposób

przewidziany w ustawie dla tej czynności.

20.2. Skarga do sądu

1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

2.Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania

Zamawiającego.

3.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi

skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce  pocztowej  operatora  publicznego  jest równoznaczne  z  jej

wniesieniem.

4.Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego

właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać

oznaczenie  zaskarżonego  orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów,  zwięzłe  ich uzasadnienie,  wskazanie

dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania

ani występować z nowymi żądaniami.

Rozdział XXI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ NIEZBĘDNY DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNA

1.Adres poczty elektronicznej: zog@rzekun.net

2.Adres strony internetowej: www.rzekun.pl

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wymagania i informacje, dotyczące umów o podwykonawstwo, znajdują się w załączniku nr 3 do

SIWZ – ogólne warunki umowy.

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

3.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich

składania oraz ofert  w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących

załączniki  do  protokołu  (jawne  po  zakończeniu  postępowania)  oraz  stanowiących  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez

uczestników postępowania.
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4.Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a)Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

b)Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

c)Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

d)udostępnienie  może  mieć  miejsce  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  w  czasie  godzin  jego

urzędowania.

1.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz Kodeks cywilny.

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie 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)

zwanym  dalej  RODO  -  dotyczy  przypadku  zbierania  danych  osobowych  bezpośrednio  od  osób

fizycznych,  których  dane  dotyczą,  w  celu  związanym  z  niniejszym  postępowaniem  o  udzielenie

zamówienia  publicznego.  W  zamówieniach  publicznych  administratorem  danych  osobowych

obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

✗Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy

to w szczególności:

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b)wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

c)pełnomocnika  wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną  (np.  dane  osobowe  zamieszczone

w pełnomocnictwie),

d)członka  organu  zarządzającego  wykonawcy,  będącego  osobą  fizyczną  (np.  dane  osobowe

zamieszczone w informacji z KRK),

e)osoby  fizycznej  skierowanej  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego;

✗Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy

to w szczególności:

a)osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

b)podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

c)podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność

gospodarczą,

d)pełnomocnika  podwykonawcy/podmiotu  trzeciego  będącego  osobą  fizyczną  (np.  dane  osobowe

zamieszczone w pełnomocnictwie),

e)członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.

dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

✗Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

pozyskał.
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Dotyczy  to  w  szczególności  osoby  fizycznej  skierowanej  do  realizacji  zamówienia.  Obowiązek

informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania)

danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane

osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę zamówień publicznych, uznać należy, że:

•Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

•Wykonawca  będący  osobą  fizyczną,  musi  już  na  początku  postępowania  zapoznać  się  z treścią

ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, aby móc uczestniczyć w postępowaniu.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych

na potrzeby  konkretnego postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wypełnić  obowiązek  informacyjny

wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których

dane te bezpośrednio pozyskał. Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa

w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym,

zrozumiałym,  jasnym  i  prostym  językiem.  Obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  RODO

nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi

informacjami. Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie  będzie  obowiązany  do  wypełniania

obowiązku  informacyjnego,  mając  na  względzie  treść  włączeń zawartych  w art.  14  ust.  5  RODO.

Wykonawca  ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  zobowiązany  do  wypełnienia

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków

tych  należą  m.in.  obowiązki  wynikające  z  RODO,  w  szczególności  obowiązek  informacyjny

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których

dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art.  13

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca musi  wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.  14 RODO względem

osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba

że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W  celu  zapewnienia,  że  Wykonawca  wypełnił  ww.  obowiązki  informacyjne  oraz  ochrony  prawnie

uzasadnionych  interesów  osoby  trzeciej,  której  dane  zostały  przekazane  w  związku  z  udziałem

wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie

zamówienia  publicznego  oświadczenia  o  wypełnieniu  przez  niego  obowiązków  informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku

z realizacja zadań wynikających z ustawy informuję, że:

1.Administratorem  Danych  Osobowych  (ADO),  czyli  podmiotem  decydującym  o  tym,  jak  będą

wykorzystywane dane osobowe zawarte w ofercie  oraz  wszelkich innych dokumentach składanych
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przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  publicznego  jest  Zakład

Obsługi Gminy w Rzekuniu, z siedzibą przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń;

2.dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

3.osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do żądania od ADO:

a)dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  przy  czym w  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o

których mowa w art.  15 ust.  1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,  ADO może

żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu

sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania  nazwy  lub daty  postępowania  o  udzielenie

zamówienia;

b)sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

2019,  poz.  1843  )  –  dalej  PZP,  a  także  nie  może  naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego

załączników;

c)ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.osobom fizycznym, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:

a)prawo do usunięcia ich danych osobowych, a to w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

b)prawo do przenoszenia danych osobowych;

c)prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  albowiem  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się

na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5.Dane  osobowe będą  przechowywane  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  PZP (przez  okres  5  lat  od  dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;

jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania

umowy).

6.Osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych

przez  Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  mają  prawo  do  wniesienia  skargi  do organu

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 –193

Warszawa.

7.Podanie danych osobowych osób wymienionych w ofercie  oraz  innych dokumentach składanych

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, która to

ustawa również określa konsekwencje ich nie podania.

8.Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez

Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.
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9.W stosunku do danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych

przez  Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  decyzje  nie  będą  podejmowane  w oparciu  o

zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

10.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych -  io  do@rt-net.pl  

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2.Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - wykaz materiałów

3.Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy

4.Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

6.Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa
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