Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna
tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60
e-mail: zkgk@koscierzyna.pl

Kościerzyna, dnia 08.10.2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.07.2018.MS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
„Dostawę , montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych wraz z zewnętrznym układem
samoczynnego załączania rezerwy dla obiektów sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy
Kościerzyna.”

Zatwierdzono w dniu:
08.10.2018 r.
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SPIS TREŚCI

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Numer postępowania
Tryb udzielenia zamówienia
Informacje ogólne
Opis przedmiot zamówienia
Termin wykonania zamówienia
Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania
się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami.
12. Wymagania dotyczące wadium
13. Termin związania ofertą
14. Opis sposobu przygotowania oferty
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
22. Udzielenie zamówienia
23. Pozostałe informacje
24. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
a) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót – zał. nr 1 do
SIWZ
b) formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ
c) oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 3 do SIWZ
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 4 do SIWZ
e) wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 5 do SIWZ
f) wykaz osób – zał. nr 6 do SIWZ
g) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w SIWZ pkt.
5.7.1. – zał. nr 7 do SIWZ
h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 8 do SIWZ
i) wzór umowy na realizację zmówienia – zał. nr 9 do SIWZ
j) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych – zał. nr 10 do SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna
tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60
e-mail: zkgk@koscierzyna.pl

2.

NUMER POSTĘPOWANIA

2.1.
2.2.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest numerem ZP.271.07.2018.MS
Wykonawcy porozumiewając się z zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja, w
tym ewentualne zapytania winny być kierowane na adres podany powyżej.

3.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1.

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą PZP lub PZP,
w trybie przetargu nieograniczonego.
b) Wartość niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 135000 euro.
c) W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i
akty wykonawcze do ustawy.
d) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

4.

INFORMACJE OGÓLNE

4.1.

Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia
objętym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 oraz z 2016 r. poz. 1823).
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach
tam nieuregulowanych, przepisy ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa , montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych wraz z zewnętrznym
układem samoczynnego załączania rezerwy dla obiektów sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Kościerzyna.
Obiekty wyszczególnione poniżej zostaną wyposażone w agregaty prądotwórcze do awaryjnego zasilania zainstalowanych
tam urządzeń w energię elektryczną po zaniku napięcia podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Proponuje się agregaty o
mocy znamionowej podanej szczegółowo, dla każdego obiektu, w załączniku nr 1, wyprodukowane w UE i z możliwością
serwisowania silników u wykonawców alternatywnych dla dostawcy sprzętu. Załączenie agregatu nastąpi po zaniku napięcia
podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Kontrolę nad załączeniem zasilania rezerwowego sprawuje układ SZR.
(Szczegółową lokalizację SZR skoordynować na etapie wykonawstwa)
Należy zapewnić ilość paliwa pozwalającą na 12 godzinną pracę. Do agregatu doprowadzić okablowanie określone dla
każdego obiektu w załączniku nr 1. Przekroje/rodzaj przewodów skoordynować z DTR producenta na etapie wykonawstwa
Zamówienie obejmuje obiekty takie jak:
1. Oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach Kiszewskich, agregat o mocy 42,5 kVA/34kW
2. Przepompownia ścieków P1 we Wdzydzach Kiszewskich, agregat o mocy 19,6 kVA/15,7kW
3. Przepompownia ścieków P2 we Wdzydzach Kiszewskich, agregat o mocy 19,6 kVA/15,7kW
4. Stacja uzdatniania wody w Kłobuczynie, agregat o mocy 80 kVA/64kW
5. Stacja uzdatniania wody w Wąglikowicach, agregat o mocy 30 kVA/24kW
6. Stacja uzdatniania wody we Wdzydzach, agregat o mocy 42,5 kVA/34kW
5.2.

5.3.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Załączone przedmiary robót nie stanowią podstawy przygotowania kosztu oferty, lecz narzędzie pomocnicze do jej
sporządzenia.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 31120000-3 Generatory
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5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

6.

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych:
Wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub numeru katalogowego danego produktu z katalogu
wskazanego producenta, służy dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie
wskazuje na konkretny wyrób danego producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod
warunkiem, że przedmiot oferty jest funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem
konstrukcji, materiałów, z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca
przedłoży w ofercie stosowne dokumenty, z których w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany
przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno - eksploatacyjno - użytkowe nie gorsze od parametrów
wskazanego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem
równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej przywołuje się Polskie Normy dopuszcza się normy równoważne
opisywanym, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy
europejskie, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, przy opisie przedmiotu zamówienia
uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne dotyczące
projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystywania dostaw, krajowe deklaracje zgodności
oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).
Zatrudnienie -wymagania o których mowa a art. 29 ust. 3a PZP:
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia .
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138,
255, z 2017 r. poz. 60, 962 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przed rozpoczęciem robót oraz w terminie 7 dni od
zaistnienia zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie robót wskazanych w 5.7.1. złożył Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 1. - załącznik nr 7 do SIWZ „oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu
pracowników na podstawie umowy o pracę”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań. Jeśli zamawiający będzie miał wątpliwości,
czy pracownicy realizujący zamówienia publiczne pracują na etat, może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy z
wnioskiem o przeprowadzenie kontroli rodzaju zatrudniania osób wykonujących czynności w ramach zawartej umowy.
Stosownie do art. 36 ust. 8) pkt b) ustawy PZP jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie dopełnił wymogu
zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy i wynikającej z zawartej umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %
o której mowa w § 4 ust.1 umowy .

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 31.03.2019 r.

7.

INFORMACJA
ZAMÓWIENIA

7.1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które maja być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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 w takie roboty budowlane lub usługi. 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
budowlanych lub usług.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , wykonawca
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

7.2.

7.3.

DOTYCZĄCA

UDZIAŁU

PODWYKONAWCÓW

W

PRZEDMIOCIE
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7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.
7.17.

7.18.

7.19.
7.20.

7.21.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawę ,roboty budowlane lub usługi następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.
1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
Przepisy ust. 7.4 i 7.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
Jeżeli wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, to zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmian) zgłasza w
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
- gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
- gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy.
Niezgłoszenie w terminie 7 dni w formie pisemnej:
- zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 7.10,
- sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 7.12,
uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że umowa o podwykonawstwo ma wartość wyższą niż
20.000 zł.
Jeżeli w umowie, o której mowa w punkcie 7.14, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143b
ust. 2 ustawy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Wymagania określone w punktach 7.9-7.15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub zmian do umowy,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 7.17., dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający informuje wykonawcę o możliwości zgłoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez
zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w punkcie 7.20., zamawiający może:
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty,
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy,

5

7.22.
7.23.

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego.

8.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 ustawy PZP.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
zdolności technicznej lub zawodowej Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:
1) posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwa zamówienia, z których każde polegało na
dostawie wraz z montażem agregatów prądotwórczych i miało wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto
Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca składa wykaz robót wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty
i prawidłowo ukończone.
Wzór wykazu, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia, wśród osób
wykonujących zamówienie dysponuje, bądź będzie dysponował do pełnienia funkcji kierownika budowy – minimum
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającej co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa
Wzór wykazu osób, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów
określonych w pkt 10 SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ wykonawca spełnia na
termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostanie on wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu
zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w SIWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmuje kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu
ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, zamawiający przyjmuje kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z
określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego
zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

9.
9.1.
9.1.1.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22
ustawy PZP oraz:
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 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i
2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)
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10.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

10.1.

Oświadczenia i dokumenty składne wraz z ofertą:

Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
10.1.1. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ,
10.1.2. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ,
10.2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.3.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 10.1. SIWZ.
10.4.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu – o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ
10.5.
Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
10.5.1. formularz ofertowy według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ
10.5.2. w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
10.5.3. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
10.6.
Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. 14.
10.7.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
10.9.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
10.9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
10.9.2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10.9.3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
10.10. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
10.11. 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
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.: tj.:
10.11.1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu zrealizowanych zamówień , o których mowa w pkt 8.2.3. 1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał dwa zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z montażem agregatów
prądotwórczych i miało wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów czy zostały
wykonane należycie i prawidłowo ukończone
b) wykazu osób, o których mowa w pkt. 8.2.3. 2) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ;
10.11.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał
następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
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c) 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 w lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
10.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
10.13. Forma składania dokumentów:
10.13.1 oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
10.13.2. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
10.13.3. 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, które każdego z nich dotyczą.
10.13.4. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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 poz. 1126).

11.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W
SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB
POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

11.1.

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w formularzu
oferty zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.
Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. faksem i przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) nie będą
miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane
przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 PZP, ze względu na konieczność zachowania formy tych dokumentów i
oświadczeń przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016,
poz. 1126) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie należy składać na
adres: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą:
a) elektroniczną na adres: zkgk@koscierzyna.pl
b) faksem na nr (058) 686-69-60
Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów, e-mail (sprawnych) pod które Zamawiający będzie
przesyłał wszelkie informacje, zawiadomienia, oświadczenia.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 11.7., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
Nie przewiduje się zwoływania zebrań wykonawców.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.4.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.
11.10.
11.11.
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11.15.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona
na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie:
a) proceduralnym: Mariusz Szyc, fax 58 686 69 60, e-mail: zkgk@koscierzyna.pl
b) merytorycznym: Zdzisław Pobłocki, fax 58 686 69 60, e-mail: zkgk@koscierzyna.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem
formy pisemnej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

12.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

13.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, na co najmniej 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.

14.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.12.

11.13.

11.14.

Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią SIWZ.
Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią
imienną wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
14.3.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i
opatrzone datami ich dokonania.
14.4.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 10.1. – 10.7. SIWZ
14.5.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.6.
Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale. Dokumenty, o
których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
14.7.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14.8.
Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
14.9.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz. U. z 2004 Nr 162 poz 1693 ze zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.
14.11. Wykonawca składa ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz opisanych w następujący
sposób: Oferta w przetargu nieograniczonym „Dostawa , montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych
wraz z zewnętrznym układem samoczynnego załączania rezerwy dla obiektów sieci wodno- kanalizacyjnej na
terenie gminy Kościerzyna.”
14.1.
14.2.

14.12.

15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia
jej zamawiającemu po terminie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania
ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14.11. oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna – w sekretariacie (pok. Nr 3), Stare
Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna, do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10:00.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.10.2018 r. o godz. 10:10, w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna – w
Sali Narad (pok. Nr 1), Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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15.5.
15.6.
15.6.1.
15.6.2.
15.6.3.
15.7.

15.8.
15.8.1.
15.8.2.
15.8.3.
15.9.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, okresu gwarancji i rękojmi;
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz z
zastrzeżeniem pkt 15.8., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty;
Niezwłocznie po dokonaniu poprawek zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

16.
16.1.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
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. 2014 r. poz. 915 oraz z 2016 r. poz 1823) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
16.2.
Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.3.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
16.4.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
16.5.
Cenę oferty należy wskazać przy zachowaniu następujących założeń:
16.5.1. zakres zamówienia, która jest podstawą do określenia ceny powinien być zgodny z zakresem oraz opisem zamówienia
określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - w przypadku nieujęcia
wszystkich dostaw i robót wynikających z zamówienia, zamawiający uzna, że wykonawca ujął je w ogólnej cenie
ofertowej;
16.5.2. cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym również podatek VAT.
16.6.
Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny.

17.

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

17.1.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto oferty - znaczenie 60 %
2. Okres udzielonej gwarancji na agregaty – znaczenie 40%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma
największą liczbę punktów wg poniższego wzoru
N=C+G
gdzie:
N- łączna ilość punktów badanej oferty
C- ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
G- ilość punktów badanej oferty w kryterium okres udzielonej gwarancji na agregaty
1.Kryterium cena brutto
C = (Cmin / Cb) x 100 x 60%
gdzie:
Cn– oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Cmin– oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);
Cb– oznacza cenę ocenianej oferty;
60- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena oferty

17.2.
17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

2.Kryterium okres udzielonej gwarancji na agregaty
G = (Gb / Gmax) x 100 x 40%
gdzie:
G – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Gb– oznacza okres gwarancji badanej oferty
Gmax– oznacza maksymalny okres gwarancji (spośród ofert podlegających ocenie)
40- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji oferty
Jeżeli w określonym terminie wykonawca nie złoży wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, o których mowa w
art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
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poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
17.7.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do
ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
17.8.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydaje się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
17.8.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz 847 z późn. zm.);
17.8.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
17.8.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym
realizowane jest zamówienia;
17.8.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska
17.8.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
17.9.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
17.9.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postepowania
zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
17.9.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający
może zwrócić się udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 17.8.
17.10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
17.11. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
17.12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
17.12.1. jest niezgodna z ustawą;
17.12.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 15.8.3 SIWZ;
17.12.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.12.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.12.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert;
17.12.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.12.7. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą;
17.12.8. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia
wadium;
17.12.9. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
17.12.10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa
nie można zagwarantować w inny sposób;
17.12.11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17.13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.

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

18.1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli
jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
18.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
18.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty a w przypadkach, o których mowa w art.
89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
18.1.4. unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa pkt 18.1. SIWZ,
na stronie internetowej http://www.bip.koscierzyna.pl/ZKGK-zamówienia.
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Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez zamawiającego
której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
18.4.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, na warunkach
określonych we wzorze umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, lecz nie później niż przed upływem okresu związania ofertą
18.5.
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa w pkt 18.4., jeżeli wystąpią okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 pkt. 1, lit PZP.
18.6.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
18.7.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
18.8.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po upływie terminu do wniesienia odwołania od
informacji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego powinien przedłożyć:
18.8.1. umowę konsorcjum - regulującą współpracę wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcja, spółki cywilne);
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy;
18.8.2. dokument potwierdzający wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
opisanych w pkt 19 SIWZ;
18.8.3. kosztorys ofertowy.
18.9.
O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18.8, zamawiający powiadomi wykonawcę.
18.10. W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający
wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią SIWZ.
Gdy wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, zamawiający ma prawo uznać, że
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy art. 94 ust. 3 ustawy
lub 46 ust. 5 ustawy. Ponadto zamawiający zastrzega, iż dodatkowo będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego).
18.3.

19.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1ustawy PZP przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności pod następującymi warunkami:
20.2.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania
pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;
b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy;
c) zlecenia przez zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
d) pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy;
e) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód,
pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
f) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji
przedmiotu umowy.
20.2.2. zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych innych danych identyfikacyjnych;
20.2.3. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez zamawiającego;
20.2.4. zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu – informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł
zewnętrznych;
20.2.5. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
20.2.6. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
20.2.7. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili jej zawarcia;
20.2.8. ustalenie innych warunków lub terminów płatności,
20.2.9. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
20.2.10. wykonanie robót budowlanych zamiennych, w przypadku uzasadnionego wniosku jednej ze stron i po zaakceptowaniu
przez drugą stronę
20.1.
20.2.
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20.2.11. zmiany terminów płatności w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, zmieniającego zasady i
terminy jego realizacji;
20.2.12. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego, w tym np. podatku VAT;
20.2.13. wystąpienia zmiany określającej sposób wykonania zamówienia – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu
standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
SIWZ oraz nie będzie powodowało zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, ani konieczności zmiany terminu
wykonania zamówienia,
20.2.14. wystąpienia udokumentowanej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia,
20.2.15. wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego.
20.3.
Zmiany, o których mowa w pkt. 20.2 dokonywane będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron
i po akceptacji przez drugą stronę.
20.4.
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
21.

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

21.1.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
określenia warunków udziału z postepowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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 on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
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.

21.2.
21.3.
21.3.1.
21.3.2.
21.3.3.
21.3.4.
21.3.5.
21.3.6.
21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.
21.9.
21.10.
21.11.

22.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

22.1.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

22.2.
22.3.

23.

POZOSTAŁE INFORMACJE

23.1.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy
ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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24.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna z siedzibą w Starym
Nadleśnictwie 5, 83-400 Kościerzyna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, ZP.271.05.2018.MS
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

25.

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ:
a) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót – zał. nr 1 do SIWZ
b) formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ
c) oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 3 do SIWZ
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 4 do SIWZ
e) wykaz wykonanych robót budowlanych– zał. nr 5 do SIWZ
f) wykaz osób – zał. nr 6 do SIWZ
g) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w SIWZ pkt.
5.7.1. – zał. nr 7 do SIWZ
h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 8 do SIWZ
i) wzór umowy na realizację zmówienia – zał. nr 9 do SIWZ
j) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych – zał. nr 10 do SIWZ
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