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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Lubeko Sp. z o.o. 
ul. Zakładowa 1 
83-407 Łubiana 
NIP 591-15-50-736, REGON 192663616, 
Adres strony internetowej: lubeko.eu 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 5 548 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) 
 

3. INFORMACJE OGÓLNE. 
 

3.1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zamówienia jest mowa o: 
3.1.1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) 
3.1.2. SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia 

na wykonanie przedmiotu zamówienia objętym niniejszym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia; 

3.1.3. 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.  

3.1.4. 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 
 (t.j. Dz. U.  2019 poz. 178). 

3.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem  1/2019 
Wykonawcy, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powinni się powoływać na 
powyższy znak sprawy. 

3.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) 
oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy 
– Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 16, poz. 1145 ze zm.).  

3.4. Osobą  uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie: 
3.4.1. merytorycznym: Mariusz Lewna , e-mail: lubeko@koscierzyna.pl 
3.4.2. proceduralnym: Mariusz Lewna, e-mail: lubeko@koscierzyna.pl 

 
 
4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, 
w tym w szczególności koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Łubianie.  
W obszarze działki nr 67/24 zlokalizowana jest obecna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków o przepustowości Qdśr = 360 m3/d., która będzie w ramach zamierzenia inwestycyjnego 



zmodernizowana oraz rozbudowana do przepustowości 360+140 =500 m3/d poza sezonem, 
oraz Qdśr = 750 m3/d w sezonie. Dla potrzeb rozbudowy zostanie wydzielona w niezbędnym 
zakresie część działki 1013. Obecnie na części działki nr 1013, przeznaczonej pod rozbudowę 
oczyszczalni znajduje się plac magazynowy oraz ewentualnie w dalszej części magazyny. 
Teren działek przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 
teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy dla 
zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci 
kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji  Łubiana”. 

 
Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów: 
1) Etap - wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę (w tym: uprzednie wykonanie koncepcji) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 
zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej obejmującej szczegółowe 
zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementów (w tym: dostaw, usług, robót, 
materiałów) składających się na poszczególne etapy, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego,  
2) Etap - wykonanie robót budowlanych, 
3) Etap -  uruchomienie i rozruch instalacji (uzyskanie efektu ekologicznego i pozwolenia wodno-
prawnego) poprzez osiągnięcie parametrów wynikających z pozwolenia wodnoprawnego i 
innych dokumentów, 

4) Etap - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.  
 
W zakresie projektowania wykonawca zastosuje się do wymagań PFU w szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu:  
a) Projekt budowlany – w 6 egzemplarzach,  
b) Dokumentację geotechniczną – w 4 egzemplarzach, 
c) Projekt wykonawczy – w 4 egzemplarzach.  
d) Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) – 
w 2 egzemplarzach,  

e) Przedmiar robót – w 2 egzemplarzach,  
f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 2 egzemplarzach,  
g) Całość opracowania winna być złożona w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej ( 1 egz.) na płycie CD/DVD w formie edytowalnej i z rozszerzeniem 
PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie z rozszerzeniem ath, 
na nośniku elektronicznym 1 egz. 

Wszelkie podane w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ nazwy, znaki towarowe, należy 
traktować jako przykład. Zostały one wykorzystane w celu przedstawienia obecnie 
funkcjonującej oczyszczalni ścieków oraz wykorzystywanej obecnie technologii. Zamawiający 
dopuszcza „rozwiązania równoważne”, także technologiczne. Przez „rozwiązania 
równoważne” rozumie się takie rozwiązania, które zapewnią wykonanie rozbudowy 
oczyszczalni o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 



funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, 
oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub w załącznikach do SIWZ zostały wskazane znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania 
niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 
Przytoczenie nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie 
przykładowy i służy wyłącznie określeniu standardowej jakości materiałów i urządzeń, które 
mają być użyte do realizacji robót. Do urządzeń wskazanych w SIWZ lub w załącznikach do 
SIWZ, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, można stosować 
urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne powinny spełniać wszelkie parametry 
opisane w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ i nie powinny być gorsze, niż określone 
wymaganiami Kontraktu.  
W trakcie wykonywania prac projektowych należy uwzględnić wymogi art. 29 ust. 5 ustawy 
Pzp. 
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający 
dodaje wyrazy „lub równoważne” oraz dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
4.2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 
11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb 
przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji Łubiana”. 

Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz 
sprawdzić warunki na podstawie których opracuje projekt a także w jakich warunkach 
prowadzone będą roboty. 

Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób, aby zapewniony był nieprzerwany odbiór 
ścieków w czasie wykonywania robót, a parametry ścieków oczyszczonych, w trakcie realizacji 
zadania winny być zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym (stanowiącym 
załącznik do PFU). 

 
4.3.Zatrudnienie. 
1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w zakresie:  

Wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, tj.: 
Roboty betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, montażowe instalacji technologicznych, 
automatyki, uruchomienie i rozruch oczyszczalni i wykonywanie instalacji elektrycznych, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 
1040 ze zmianami). 



Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie wskazanym 
powyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zmianami). 
2. Obowiązek wskazany w ust.1 dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności.  

3. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres wykonywania tych 
czynności w trakcie realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy 
przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie 
obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.  

4. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji 
umowy do złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z 
oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę.  

Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu 
otrzymania wyżej wymienionego wykazu.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 

Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, Wykazu osób 
które będą realizowały zamówienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem 
Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.  

6. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego 
wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w 
terminie 7 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób którym mowa powyżej nie 
wymaga aneksu do Umowy.  

7. Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, ale w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót 
zgodnie z przedłożoną listą. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia 
danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez 
Zamawiającego.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych 
osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności 
poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące 
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych 
osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące prace fizyczne są osobami 
wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa powyżej.  

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, w tym nie wywiązania się 
Wykonawcy ze swoich obowiązków opisanych w ust.1-8, Zamawiający ma prawo 



powiadomić Państwową Inspekcję Pracy do przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót.  

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 4 – 7  zawartych 
przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o 
których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane 
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz 
skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w umowie, a 
także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy 
o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy 
Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.  

 
4.4.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45000000-7  Roboty budowlane 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45350000-5 Instalacje mechaniczne 
 

 
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.6.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 
5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Ustala się  termin realizacji przedmiotu zamówienia  do 30 listopada 2020 roku przy czym 
Zamawiający przewiduje etapowość wykonywania prac:  

1) wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę (w tym: uprzednie wykonanie koncepcji) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 
zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej obejmującej szczegółowe 
zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementów (w tym: dostaw, usług, robót, 
materiałów) składających się na poszczególne etapy, aktualizacja harmonogramu 
rzeczowo-finansowego,  

     2) wykonanie robót budowlanych 



     3)  uruchomienie i rozruch instalacji (uzyskanie efektu ekologicznego i pozwolenia wodno-
prawnego) poprzez osiągnięcie parametrów wynikających z pozwolenia wodnoprawnego i 
innych dokumentów 

4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
 
 
Wykonawca będzie zobowiązany określić etapy realizacji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym zadania. 
 

Pod pojęciem: 
- zakończenie przedmiotu umowy należy rozumieć uzyskanie decyzji dopuszczającej obiekty 
do użytkowania i przekazanie obiektu użytkownikowi. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1)  nie podlegają wykluczeniu; 
2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
- warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 mln złotych;  
 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej; 
-Wykaz robót budowlanych: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 
jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającą na 
budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości 
min. 500 m3/dobę 
 
lub: 
- wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 kompletny projekt 
budowlany dotyczący budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni 
ścieków który uzyskał pozwolenie na budowę dla oczyszczalni ścieków o 
przepustowości min. 500 m3/dobę (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a), 
oraz wykaże, że wykonał co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem 
robotom budowlanym, które objęte są przedmiotem zamówienia, tj.: zrealizował 
budowę lub przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 
min. 500 m3/dobę. 
(wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 ). 

 
Wykaz osób:  



        O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do 
realizacji zamówienia publicznego: 

 
1) do pełnienia funkcji kierownika budowy– minimum jedną osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa, 
- minimalne doświadczenie zawodowe: kierowała robotami budowlanymi w 
zakresie minimum jednego obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości 
min. 500 m3/d 
 

2) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych - minimum jedną osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, 

 
3) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych - minimum jedną osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, 
 

4) do pełnienia funkcji projektanta w branży instalacyjnej elektrycznej  – 
minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa,  

 
5) do pełnienia funkcji projektanta w branży instalacyjnej sanitarnej – minimum 

jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa,  

 
6) do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  – 

minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa,  
- minimalne doświadczenie zawodowe: uczestniczyła jako projektant w 
projektowaniu min. jednego obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości 
min. 500 m3/d; 
 



7) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia technologa – osobę, która 
przeprowadzi rozruch oczyszczalni ścieków. 
 

W przypadku posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień więcej niż jednej 
specjalności, Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk.  

 
Wzór wykazu osób, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 5  . 
 
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). 

 
UWAGA: 
W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane rozliczenie 
nastąpiło w innej niż PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 
warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia 
wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w 
stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych 
Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ na stronie Zamawiającego. 

 
6.2.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny 

zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 
6.3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, ze wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

 
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie:  
- art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy. 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 
 



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

8.1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 i 3 . 
 

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzając, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w przedmiotowym zakresie 
Wykonawca składa oświadczenie w terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia 
na stronie internetowej informacji „z otwarcia ofert” – załącznik nr 2a do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek  łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
8.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu- 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. 

8.7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ) – 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; 

3) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (załącznik nr 4a do SIWZ) – 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 - dotyczy warunku 
alternatywnego; 

 
4) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 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. 

 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 . 
 

 
8.8.Informacje dodatkowe: 
 

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
wzywa 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. 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 2 ustawy. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3. 



7. 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 zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz. 352). 

11. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców i zobowiązania, o którym mowa w pkt. 8.8 
ppk 2, składane są w oryginale. 

12. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. 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. 

14.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z 
określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

17. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu 
art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu 



traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 
23 ust. 1 ustawy Pzp. 

18. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie. 

19. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą 
występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 

20. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów 
(w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę). 

21. . 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 ze zm.) 
 

9. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SIWZ. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż 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. 

2. Zapytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na 
adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną (e-mail: lubeko@koscierzyna.pl). 

3. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiającego będą dostarczane wykonawcom w tej samej formie. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu, lub e-
maila lub adres podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.  

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępni na 
stronie internetowej. 

7. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 
wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 
Informację z zebrania zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba ze 
specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 
 

10. 12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 



1. Do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie merytorycznym i proceduralnym 
upoważniony jest Pan Mariusz Lewna. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia 
oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą 
elektroniczną lub e-mailem: lubeko@koscierzyna.pl analogicznie wszystkie 
oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą 
dostarczane Wykonawcom w tej samej formie: z zastrzeżeniem, ze dokumenty i 
oświadczenia dostarczane lub uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp musza 
być dostarczone w formie pisemnej tj. pocztą na adres Zamawiającego. 

 
2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub 
adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 
 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
11.1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 

- 100 .000 złotych   (słownie: sto tysięcy złotych) 
11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

11.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
11.3.1. pieniądzu, 
11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

11.3.3. gwarancjach bankowych, 
11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego Bank PKO BP SA w Kościerzynie 
85102018790000000200167486; 

11.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewu należy dokonać tak, aby 
wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu 
określonego w pkt 14.3.  

11.6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca 
winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu 
składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – 
opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub 
poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. 

11.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 
poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym 
prawem.  

11.8. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w trybie i na zasadach określonych w 
art. 46 ustawy. 

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 



okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana:   

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe   

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 

 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

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. 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
13.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ. 

13.4. 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.  

13.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

13.6. Treść oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki, w tym:  
13.6.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w treści SIWZ 
załącznikami, 

13.6.2. dowód wniesienia wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie 
niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed 
upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej 
kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, 
ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia 
ofert; 

13.6.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia 
umowy;  

13.6.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) w tym  do podpisania innych 



dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik 
jest upoważniony. 

13.6.6   pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ: 
- załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie (w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów), 
- załącznik nr 9 do SIWZ (kryterium o charakterze jakościowym) 

13.7.   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.  

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

13.9. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy 
pisemnej. 

13.10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) wykonawca może zastrzec, 
iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on 
wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być 
wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  
UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. 
Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych 
wykonawcy w toku postępowania. 

13.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że 
nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.  

13.12. Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

13.13. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą  
i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta  
w przetargu nieograniczonym  na roboty budowlane pn.: Zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych - zadania  pn.: „Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji  Łubiana” – NIE OTWIERAĆ przed: 
29.11.2019 r. godz. 12:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres 
Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia 
jej Zamawiającemu po terminie. 



13.14. 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 
13.12. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
14.3. Oferty należy składać w siedzibie firmy LUBEKO Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 83-407 

Łubiana, do dnia 29.11.2019r. do godz. 11:30. 
14.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godz. 12:00, w siedzibie firmy 

LUBEKO Sp. z o.o. – ul. Zakładowa 1; 83-407 Łubiana. 
14.6. Otwarcie ofert jest jawne. 
14.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
14.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
 
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

15.3. 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

15.4. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

15.5. 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. 

15.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
15.7. Cenę oferty należy wskazać przy zachowaniu następujących założeń: 

15.7.1. zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny powinien być zgodny z  
zakresem oraz opisem przedmiotu zamówienia szczegółowo określonym w  
załączniku nr 25.2.12 do SIWZ; 

15.7.2. cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową -  Zamawiający uzna że 
Wykonawca ujął wszystkie czynności do wykonania i pozycje  w ogólnej 
cenie ofertowej, 

15.7.3. cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
wynikające z dokumentacji projektowej oraz robót towarzyszących, w tym: 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu 
budowy i jego późniejszej likwidacji, utrzymania zaplecza budowy, oraz inne 
koszty wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania 
byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT. 

15.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 



od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

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

16.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
 
      wartość punktowa wagi w % 

Cena oferty         60 % 
okres gwarancji                                                               20% 
Kryterium o charakterze jakościowym: Organizacja, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia (załogi 
bezpośrednio zaangażowanej w wykonanie umowy)    20% 

 
16.2. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.  
 
16.3. Sposób oceny ofert: 
16.3.1. Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z 

kryteriów, zgodnie z wzorem: 
 
PO = PK1 + PK2+PK3 

 
PO – liczba punktów przyznanych ofercie 
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena” 
PK2 – liczba punktów dla kryterium „okres gwarancji” 
PK3 – liczba punktów dla kryterium „organizacja, kwalifikacje i doświadczenie 
personelu 

 
16.3.2. Dla kryterium: „Cena” 
 

PK1 = (CN / CR x 60%) x 100 
 
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena” 
CN – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez 
wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert 
 
CR – cena oferty badanej 
 
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien 
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena musi być podana w 
złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena nie ulega 
wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji 



(wykonania) zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza 
ofertowego i określenia w nim ceny brutto. 

 
16.3.3. Okres gwarancji  na wykonaną kompletną dokumentację projektową, na roboty 
budowlano-montażowe i na dostarczone materiały i urządzenia oraz gwarancje 
technologiczne (wymagane parametry jakości ścieków oczyszczonych) zgodnie z warunkami 
określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym i innych dokumentach z uwzględnieniem ciągłej 
rozbudowy (rozwoju) sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni 
ścieków w Łubianie: 20 % (okres gwarancji zrównany z okresem rękojmi) 

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji 
przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 
3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: 
a) 3 lata gwarancji – 0 punktów, 
b) 4 lata gwarancji – 6 punktów, 
c) 5 lat gwarancji – 12 punktów, 
d) 6 lat gwarancji – 20 punktów, 
 
Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, to oferta zostanie odrzucona 
jako oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz. 
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż  6 lat, to oferta zostanie oceniona 
tak jak oferta z okresem gwarancji 6 lat. 

Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr  1 do SIWZ. 

 
16.3.4 Kryterium o charakterze jakościowym: Organizacja, kwalifikacje i doświadczenie 
personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia (załogi bezpośrednio zaangażowanej w 
wykonanie umowy) 20% 

Udowodnione doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia nabyte 
w zakresie podobnych projektów. Zamawiający będzie uwzględniał doświadczenie 
projektanta branży sanitarnej, technologa, automatyka będących pracownikami 
wykonawcy i wyznaczonych do realizacji zamówienia. Za podobne projekty 
zamawiający uzna odpowiednio: dla projektanta branży sanitarnej zaprojektowane, dla 
technologa wybudowane i/lub uruchomione (rozruch technologiczny) przy jego 
udziale jako technologa, dla automatyka wybudowane i/lub uruchomione przy jego 
udziale jako automatyka oczyszczalnie ścieków o przepustowości min. Qd.max = 500 
m3/d. 
Sposób oceny: 
Zamawiający przyzna 1 punkt za każdego ww pracownika, za każdy obiekt 
oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qd.max = 500 m3/d, który odpowiednio 
pracownik (projektant branży sanitarnej projektował; technolog brał udział jako 
technolog w budowie i/lub rozruchu technologicznym; automatyk brał udział jako 
automatyk w budowie i/lub uruchomieniu oczyszczalni ścieków). 
Maksymalna liczba ocenianych pracowników:  
projektant branży sanitarnej 2 
technolog 1 
automatyk 1 
Doświadczenie projektantów branży sanitarnej maksymalnie 10 punktów. 
Doświadczenie technologa maksymalnie 5 punktów. 



Doświadczenie automatyka maksymalnie 5 punktów. 
Ocenie będzie podlegał Formularz „Organizacja, kwalifikacje i doświadczenie 
personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia (załogi bezpośrednio 
zaangażowanej w wykonanie umowy)” – załącznik nr 9 do SIWZ, złożony wraz z 
ofertą oraz wszelkie inne dokumenty, za pomocą których wykonawca winien dołączyć 
w celu udokumentowania doświadczenia wskazanych przez siebie do punktowania 
pracowników. Zamawiający w zakresie tej punktacji nie będzie wzywał do złożenia 
wyjaśnień i/lub dodatkowych dokumentów. Wykonawca w swoim interesie winien 
udokumentować doświadczenie pracowników w sposób nie budzący wątpliwości 
zamawiającego (np. kopie stron dokumentacji budowlanej, protokołów odbioru, 
dziennika budowy dokumentacji rozruchu).  
 
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w Formularza, to w tym kryterium 
Wykonawca otrzyma „0” punktów. 
 

16.3.5. . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać 
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma 
taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną. 

 
16.4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem pkt 16.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

16.5.Zamawiający poprawia w ofercie: 
16.5.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
16.5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
16.5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają 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: 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  albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych  na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2177 ze zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie 
odrębnych przepisów; 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie; 4)wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 



W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: a) wartości 
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 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; b) 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 o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 1. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
Wykonawcy. 

16.7. Zamawiający odrzuci 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.. 

16.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
16.8.1. jest niezgodna z ustawą; 
16.8.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 16.5.3. SIWZ; 
16.8.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
16.8.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
16.8.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania 
ofert; 

16.8.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
16.8.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 16.5.3 SIWZ; 
16.8.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 
16.8.9. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 
16.8.10. Oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego; 
16.8.11. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób; 

16.8.12. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  informuje niezwłocznie wszystkich 
wykonawców: 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 ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) 
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 



przypadkach , o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa wyżej pkt 1 i 5-7 na stronie 
internetowej. 
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa wyżej pkt 1-7, jeżeli 
ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

17.2. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy 
proponowanego przez Zamawiającego której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

17.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy Pzp, w terminie:  
1) 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 – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

17.5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

17.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po upływie terminu 
do wniesienia odwołania od informacji o wyborze jego oferty, przed podpisaniem 
umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć:  

17.6.1. w terminie 3 dni  przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy; 
17.6.2. w terminie 3 dni  przed podpisaniem umowy, umowę konsorcjum - regulującą 

współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcja, spółki cywilne); 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy; 

17.6.3. dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w pkt 18 SIWZ; 

17.7. O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 17.6, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę.  

17.8. 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 przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy Pzp. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 



1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY. 

18.1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
18.1.Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 
18.1.1. pieniądzu, 

18.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tymże zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, 

18.1.3. gwarancjach bankowych, 
18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
18.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

18.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 
85102018790000000200167486 

18.3. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone 
zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem. 

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

18.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt. 18.2., z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

18.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

19. 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 

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 
2, 3,4,5,6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień 



zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) zmiana terminów wykonania umowy:  
1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: 

a) klęsk żywiołowych, 
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory 

roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac 
geologicznych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów; 

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 
b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności: 

 a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
 b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
1.4) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji 

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

1.5) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a 
inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 

1.7)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w 
szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 



zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów 
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 
związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub 
zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 
dłuższym czasem wykonywania umowy. 

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub 
skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych robót  lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
podmioty uzgadniające dokumentację projektową’ 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 



j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania 
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 
lub zmniejszenia zagrożenia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub 
zmiana wynagrodzenia. 
 2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 

   3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
 a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ (tj. 

powódź, huragan, sztorm, nawałnica, pożar, śnieżyca, trzęsienie ziemi itp.), 
 b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 
 c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp., 
 d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 
 e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

 f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 
g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług 
lub dostaw, 
h) zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), 
d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmiana 
sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany 
wysokości wynagrodzenia. 
5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
7. Nie stanowi zmiany umowy: 
 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego); 
 2) zmiana danych teleadresowych. 



8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązania jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia należnego 
wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług 

wynika z przepisów powszechnie obowiązujących oraz będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta wynika z przepisów 
powszechnie obowiązujących oraz będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta 
wynika z przepisów powszechnie obowiązujących oraz będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować wpływ w/w 
okoliczności na wysokość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
11. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:  

1) Zamawiający : Mariusz Lewna 
2) Wykonawca: …………………….... 

Zmiana osób wymienionych wyżej wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu stronie umowy 
na piśmie z zachowaniem trzy dniowego terminu przed planowaną zmianą. Przedmiotowa 
zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  
 
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.  
13. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

 
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. 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. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 



zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. 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. 

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

6. 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 środków komunikacji elektronicznej. 

7. 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 Pzp. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 10 dni  od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni  jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni  jeżelim zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu 
VI ustawy. 

21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
21.1.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. 

21.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy. 

21.3.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. AUKCJA ELEKTRONICZNA 



  W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

23. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW  
W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA. 

 
23.1.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. 

23.2. 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. 

23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

23.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

23.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

23.6. Przepisy ust. 23.4 i 23.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
23.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
23.8. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi 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 
na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

23.9. 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, w szczególności gdy: 
- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
- gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2   ustawy. 



23.10.  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. 

23.11. 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. 

23.12. Niezgłoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni: 
 - zastrzeżeń, o których mowa w punkcie  23.9, 
 - sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 23.11, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez zamawiającego. 
23.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 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  50.000 zł. 

23.14. Jeżeli w umowie, o której mowa w punkcie 23.13, 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. 

23.15. Wymagania określone w punktach 23.8-23.14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo. 

23.16. 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. 

23.17. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 23.16, 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. 

23.18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23.19.  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 w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji 
przez zamawiającego. 

23.20. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w punkcie 23.19, 
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, 
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

23.21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

23.22. 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. 

 
24. Klauzula informacyjna z art. 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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes LUBEKO Sp. z o.o., ul. 

Zakładowa 1, 83-400 Kościerzyna; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w LUBEKO Sp. z o.o. jest tel. 721761360*; e-

mail: lubeko@wp.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 



związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
25. POZOSTAŁE INFORMACJE 

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

25.2.Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 
25.2.1. Załącznik 1: Formularz oferty 
25.2.2.  Załącznik 2: Oświadczenie Art.24 Pzp 
25.2.3. Załącznik 2a: Oświadczenie Art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp 
25.2.4. Załącznik 3: Oświadczenie Art. 22 Pzp - dotyczące spełniania warunków udziału 

w postepowaniu 
25.2.5. Załącznik 4: Wykaz robót budowlanych 
25.2.6. Załącznik nr 4a: Wykaz usług 
25.2.7. Załącznik 5: Wykaz osób 
25.2.8.  Załącznik 6: Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji …. 
25.2.9. Załącznik 7: Wzór umowy  
25.2.10. Załącznik nr 8: Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę 



25.2.11. Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz pracowników 
25.2.12. Program funkcjonalno użytkowy; 
25.2.13. Uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego 
25.2.14. Wyniki badań ścieków 
25.2.15. Decyzja środowiskowa ostateczna + operat 2017. 
25.2.16. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad. 

 
 


