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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Trąbki Wielkie 
 ul. Gdańska 12 
83-034 Trąbki Wielkie 
www.trabkiw.ug.gov.pl 
e-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
telefon: 58 682 83 25 
fax: 58 682 83 19 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”. 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39 - 46 ustawy. 
3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem 
formy pisemnej. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 
ustawy, zgodnie z którą, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz  
z przyłączami i zasilaniem elektroenergetycznym w m. Sobowidz, działającej w oparciu o nitryfikująco 
- denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności 
średnio dobowej Qdśr = 2 × 192,5 m

3
/d = 385 m

3
/d wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami  

i infrastrukturą towarzyszącą. Minimalna dobowa ilość ścieków dopływających do reaktora 
biologicznego Qdmin = 60 m

3
/d. Maksymalna dobowa ilość ścieków dopływających do reaktorów 

biologicznych Qdmax = 2x250 m
3
/d. W skład obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków wchodzą: 

 
- dwa reaktory biologiczne – obiekty nr 3A, 3B, częściowo zagłębione w gruncie, konstrukcji 
monolitycznej żelbetowej w kształcie cylindrycznym, średnicy wewnętrznej 10,15m i wysokości  
w świetle 5,5m i powierzchni zabudowy 191,79 m

2 
wraz z wyposażeniem technologicznym, 

- budynek techniczno-socjalny – obiekt nr 2, o konstrukcji tradycyjnej murowanej w połączeniu  
z elementami żelbetu monolitycznego, parterowy z antresolą, niepodpiwniczony przykryty 
dwuspadowym dachem z naczółkiem, powierzchnia użytkowa 145,89 m

2
, powierzchnia zabudowy 

128,55 m
2
, kubatura 550,0 m

3
. 

- zbiornik magazynowy osadu nadmiernego – obiekt nr 6 częściowo zagłębiony w gruncie, konstrukcji 
monolitycznej żelbetowej w kształcie cylindrycznym, średnicy wewnętrznej 6,0 m i wysokości w świetle 
4,7m i powierzchni zabudowy 33,18 m

2 
wraz z wyposażeniem technologicznym, 

- pompownia ścieków – obiekt nr 1 konstrukcji z prefabrykowanych kręgów żelbetowych w kształcie 
cylindrycznym, średnicy wewnętrznej 2,0 m i wysokości w świetle 5,0 m i powierzchni zabudowy 4,52 
m

2
 

- dwa zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych – obiekt nr 5A, 5B częściowo zagłębione w gruncie, 
o konstrukcji z prefabrykowanych kręgów żelbetowych w kształcie cylindrycznym, średnicy 
wewnętrznej 3,0m i wysokości w świetle 4,0 m i powierzchni zabudowy 8,55 m

2 
wraz z wyposażeniem 

technologicznym, 
- studnia pomiarowa – obiekt Spo podziemna komora z prefabrykowanych kręgów żelbetowych w 
kształcie cylindrycznym, średnicy wewnętrznej 2,0 m i wysokości w świetle 2,3 m i powierzchni 
zabudowy 4,15 m

2 
wyposażona w układ pomiaru i rejestracji ilości i przepływu ścieków 

oczyszczonych, 
- taca najazdowa i separator ścieków – obiekt nr 4A, 4B plac postojowy o wymiarach 4,0×6,5 m (z 



 

miejscowym powiększeniem 1,00×1,35 m na posadowienie separatora zanieczyszczeń stałych) wraz 
z wyposażeniem technologicznym, powierzchnia zabudowy 27,35 m

2
. 

- punkt zlewny – obiekt nr 4 budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem 
jednospadowym o wymiarach 2,05 x 2,65 m i wysokości pomieszczenia 2,65 m, powierzchnia 
zabudowy 6,4 m

2
. 

- wiata pod agregat prądotwórczy – obiekt nr 8 zadaszone stanowisko agregatu prądotwórczego o 
wymiarach 3,12 x 4,12 m i powierzchni zabudowy 12,85 m

2 
wraz z agregatem prądotwórczym mocy 

znamionowej min. 40kW, 
- zasilanie elektroenergetyczne – słupowa stacja transformatorowa 100 kVA wraz z kablową linią 
zasilającą s/n 15 kV. 
 
Podstawowe elementy wyposażenia technologicznego oczyszczalni:  
a). Punkt zlewny ścieków dowożonych: 

 Szybkozłącze do odbioru ścieków, 
 Separator zanieczyszczeń o przepustowości Qm = 40 m

3
/h, prześwit szczelin separatora 

e=16mm, 
 Pomiar przepływu ścieków dowożonych – przepływomierz elektromagnetyczny Qm = 0-50 

m
3
/h, 

 Moduł rejestracyjny z czytnikiem kart magnetycznych i wydrukiem danych. 
b). Dwukomorowy zbiornik uśredniający ścieków dowożonych o maks. poj. roboczej V = 20 m

3
: 

 Układ napowietrzania / mieszania, maks. zapotrzebowanie powietrza Qp = 10 m
3
/h, 

 Porcjowe dozowanie ścieków - pompa zatapialna ścieków i osadów dowożonych z 
wirnikiem otwartym o przelocie min. D=60mm, parametry pompy  Qh = 17,0 m

3
/h, H = 4,0 

m. 
c). Pompownia główna: 

 Krata koszowa rzadka z podnośnikiem elektrycznym o wydajności Qm = 40 m
3
/h, prześwit 

szczelin kraty e=16mm, 
 Stacja pomp zatapialnych wyposażona w dwie pompy zatapialne z wirnikami otwartymi o 

przelocie Dmin=60mm i parametrach Qh = 32,8 m
3
/h, H = 10,1 m;  

d). Mechaniczne podczyszczanie ścieków: 
 Sito skratkowe o wydajności Qh = 45 m

3
/h, prześwit oczek sita e=3mm, 

 Praso – płuczka skratek o przepustowości Qm = 0,2 – 0,4 m
3
/h, 

 Przenośnik śrubowy skratek,  
 Separator piasku o przepustowości Qm = 11 m

3
/h, 

 komora rozdziału o przepustowości Qh = 2 × 22,5 m
3
/h, 

 układ wody technologicznej z układem filtrów i pompy i zbiornikiem stabilizującym 
ciśnienie, wydajność Qh = 4,0 m

3
/h. 

e). Oczyszczanie biologiczne ścieków: 
 Piaskownik pionowy, 
 Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu, 
 Komora denitryfikacji/nitryfikacji, 
 Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków . 

f). Pomieszczenie dmuchaw: 
 Stacja dmuchaw, 
 Układ dystrybucji powietrza. 

g). Pomiar ilości ścieków oczyszczonych: 
 Przepływomierz elektromagnetyczny. 

h). Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego: 
 Układ napowietrzania, 
 Układ zagęszczania osadu nadmiernego. 

i). Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego: 
 Pompa osadu zagęszczonego, 
 Prasa taśmowa z wyposażeniem,  
 Stacja przygotowania i dozowania flokulantu, 
 Przenośnik śrubowy osadu. 

j). Stacja wapnowania osadu odwodnionego: 
 Mini zestaw do wapnowania. 

k). Przenośnik śrubowy wapna . 
 



 

Działanie oczyszczalni całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z przesyłem 
wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków do służb eksploatacyjnych 
oczyszczalni. Dodatkowo obiekt wyposażone w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych 
urządzeń technologicznych. 

 

2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik A do SIWZ, 

Dokumentacja projektowa – załącznik B do SIWZ, 

Przedmiar robót – załącznik C do SIWZ 

Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych - załącznik D do SIWZ 
 
3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako kod CPV  
 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych. 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45111200-0 – Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków. 

 
5. Równoważność 
 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 
materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
 i odbioru robót oraz w przedmiarach robót wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zamawiający 
dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane  
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych  
w dokumentacji projektowej oraz wykonanych w zgodności z Polską Normą. Zastosowane urządzenia 
równoważne nie mogą wprowadzać zmian w projekcie skutkujących np. koniecznością zmiany 
pozwolenia na budowę lub wykonaniem zadania niezgodnie z uzyskanymi innymi uzgodnieniami 
branżowymi. 
Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia z projektantem wszelkich przypadków zastępowania 
urządzeń wskazanych w projekcie, urządzeniami równoważnymi. 

2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-
użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych  
w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych stanowi załącznik D do 
SIWZ. 

3) Zamawiający informuje iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej  załączonej: 
dokumentacji projektowej, opisach technicznych, rysunkach lub specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót zostały wskazane jednoznaczne nazwy materiałów wskazujące na 
producenta i konkretny typ katalogowy - wszystkie takie nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą 
„lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych 
oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy materiałów należy to traktować jako 
pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). 

4) Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne do 
zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe 
działanie oczyszczalni ścieków (określone w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień 
oczyszczenia ścieków podany w dokumentacji projektowej.  



 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. 
znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną  
i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) 

Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów 
itp.  jako prototyp, seria próbna, lub jako produkcja jednostkowa. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp, tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 10% wartości 
zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych. Wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą, a podstawą do realizacji zamówienia 
będzie odrębna umowa.  
 

10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 
99 ustawy Pzp. 

11. Gwarancja - warunki gwarancji zostały określone w § 9 wzoru umowy - załącznika nr 7 do SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 
na okres minimum 60 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez 
zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek 
zgłoszonych podczas odbioru końcowego.  

12. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni 
skontaktować się z pracownikiem Zamawiającego Małgorzata Bogdanowicz, e-mail: 
m.bogdanowicz@trabkiw.ug.gov.pl 

13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, był 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisem § 16 wzoru umowy - załącznika nr 7 do SIWZ 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby, 
którymi się posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników 
wykonujących czynności bezpośrednio związane z robotami: ziemnymi, murarskimi, malarskimi, 
dekarskimi, sanitarnymi, elektrycznymi, montażem urządzeń, obsługą maszyn i sprzętu budowlanego. 
Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz 
operatorów sprzętu działających na zasadzie samozatrudnienia. Sposób dokumentowania 
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia  
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 
ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 5 oraz § 12 wzoru 
umowy- załącznika nr 7 do SIWZ. 
 
16. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 



 

17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę podmiotów, na zasobach, których Wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. a i b SIWZ. 

18. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania.  
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” – załączniku nr 1 do SIWZ, części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje 
zamówienie. 

19. Wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w §6 wzoru umowy- załącznika nr 7 do 
SIWZ. 

20. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu zostały określone w § 6 wzoru umowy- załącznika nr 7 do SIWZ. 

21. Zamawiający nie określa informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 

22. Zamawiający określa procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy  
w sprawie zamówienia na roboty budowlane na poziomie 10%. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1) prace budowlane do 30.08.2020r. 
2) rozruch i odbiór końcowy do 30.10.2020r.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności technicznej lub zawodowej; 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 
jeżeli wykaże, że: 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane 
polegające na:  budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji mechaniczno - biologicznej 
oczyszczalni ścieków, w tym jednej o przepustowości minimum Qd,max = 500 m

3
/d i wartości robót 

budowlanych minimum 5 000 000,00 zł brutto w sumie. 

 

dysponuje/będzie dysponował co najmniej 5 osobami posiadającymi: 

kierownik budowy 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 



 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum jednego zadania dot. 
budowy/ przebudowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 
Qd,max = 500 m

3
/d i wartości robót budowlanych minimum 2 500 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 

lat. 

kierownika robót sanitarnych 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji minimum jednego 
zadania dot. budowy/ przebudowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 
minimum Qd,max = 500 m

3
/d i wartości robót budowlanych minimum 2 500 000,00 zł brutto w okresie 

ostatnich 5 lat. 

kierownik robót elektrycznych 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji minimum jednego 
zadania dot. budowy/ przebudowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 
minimum Qd,max = 500 m

3
/d i wartości robót budowlanych minimum 2 500 000,00 zł brutto w okresie 

ostatnich 5 lat. 

kierownik robót drogowych 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej 

minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych  

technolog oczyszczania ścieków 

wykształcenie techniczne, co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji 
technologa rozruchu przy minimum jednym zadaniu dot. budowy/ przebudowy, rozbudowy, 
modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qd,max = 500 m

3
/d i wartości robót 

budowlanych minimum 2 500 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat. 

UWAGA: W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane 
oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG 
zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
jeżeli wykaże, że: 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000,00 zł. 

2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 



 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału  
w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 2 lit. a i b musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub 
wszyscy Wykonawcy łącznie. Niepodleganie wykluczeniu określone w pkt 1 ppkt 1 musi spełniać 
każdy Wykonawca z osobna. 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

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) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3) 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 nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 nin. rozdz., 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:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a nin. rozdz. 

5) Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na 
podstawie informacji zawartych w złożonych, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI pkt 4 SIWZ, 
przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdz. VI SIWZ, zgodnie z formułą: 
spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy, 
zostanie wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 



 

 
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone  
i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ. Informacje zawarte  
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,  
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 
 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
4. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
 
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca: 
 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,  
o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a rozdz. V SIWZ, Zamawiający żąda: 
 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, 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, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty; 
 
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 sporządzonego  
i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b rozdz. V SIWZ, Zamawiający żąda: 
 
a) 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. 
 
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 



 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
 
4) Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć dokumenty wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzenia, 
dotyczące tych podmiotów. 
 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  
ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5: 
 
1) ppkt 3 lit. a nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się. 
 
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 
11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
 
12. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 11, 
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. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 
rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 
reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 
 
16. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem 



 

osoby podpisującej. 
 
17. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą 
się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 15 i 16 oraz klauzula „za zgodność  
z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność  
z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze 
stron wraz z informacją o liczbie poświadczonych stron. 
 
18. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 15, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 
 
19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
20. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
 
23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U z 2017 r.  poz. 570 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca wskaże dostępność 
oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej wskazując określony adres internetowy 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych a zamawiający samodzielnie pobierze wskazane prze 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, 
które znajdują się w posiadaniu zmawiającego (wykonawca winien wskazać, kiedy zostały złożone, w 
jakim postępowaniu sprawie itp.,) to zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń  
lub dokumentów o ile są one aktualne. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcami 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale I SIWZ.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną będzie traktowane za 
skutecznie doręczone. 
 



 

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 
sprawy merytoryczne: 
 
imię i nazwisko: Małgorzata Bogdanowicz telefon: 512 006 386 
w terminach: poniedziałek, piątek w godz. od 8:30 - 15:00, 
 
sprawy proceduralne: 
 
imię i nazwisko: Anna Sikora telefon: 58 683 70 25 
w terminach: poniedziałek – piątek 8:30 - 15:00 
 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 3 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest SIWZ www.trabkiw.ug.gov.pl 
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
www.trabkiw.ug.gov.pl 
9. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację 
na stronie internetowej (www.trabkiw.ug.gov.pl). 
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości  
100.000,00 zł. 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 
 z późn. zm.). 
. 
 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015  z adnotacją: 
„Wadium – budowa oczyszczalni ścieków w Sobowidzu”. 
4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 
składania ofert). 
 



 

5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz. należy wnieść poprzez 
zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w sekretariacie Urzędu Gminy w Trąbkach 
Wielkich lub przesłanie na adres: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie. 
 
6. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 nin. rozdz. będzie skuteczne  
z chwilą, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 
 
7. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., muszą być sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczą, 
3) kwotę, 
4) termin ważności. 
 
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., musi wynikać 
bezwarunkowe, bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
określonej w gwarancji: 
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
 
2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium 
(kserokopię gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię). 
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 
11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Bieg terminu związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być 
wyrażona na piśmie, faksem. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej SIWZ. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty w postaci elektronicznej. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 



 

używanych w handlu międzynarodowym. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W razie wątpliwości, uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
8. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla 
których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie  
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie 
błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści  
i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki  
i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być 
sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny - z podaniem imienia i nazwiska). 
11. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać załączone do oferty. 
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda strona 
oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Na 
formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron. 
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie), w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 
 

Urząd Gminy Trąbki Wielkie 
ul. Gdańska 12 

83-034 Trąbki Wielkie 
 

oraz opisane: „Oferta na budowę oczyszczalni ścieków w Sobowidzu. 
Nie otwierać do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00 

 
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia 
opakowań (kopert) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
 
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które 
musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 
na budowę oczyszczalni ścieków w Sobowidzu. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia 
ofert.” Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać, co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. 
 
17. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętym 
opakowaniu (kopercie), które musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w 
przetargu nieograniczonym na budowę oczyszczalni ścieków w Sobowidzu. Nie otwierać przed 
upływem terminu otwarcia ofert. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o 
zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  



 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637), jeśli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien oznaczyć klauzulą: 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również złożyć 
na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, 
aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone  
w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) oznaczonym: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub 
trwale ze sobą połączone (spięte, zszyte), oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 
20. Zgodnie z ww. przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
21. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego 
ofercie. 
22. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 
 
23. Oferta musi zawierać: 
1) formularz „Oferta” - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
SIWZ; 
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone i wypełnione 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ; 
3) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone  
i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ; 
4) dowód wniesienia wadium; 
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), 
w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia 
- stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
24. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać 
następujące wymagania: 
 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 
 
3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 



 

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
 
4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej. 
5) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
6) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki 
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego  
z Wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 
7) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
8) Wypełniając formularz „Oferty”, jak również inne dokumenty, w miejscach odwołujących się do 
Wykonawcy, np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie 
i wykonanie umowy. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
 
a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, 
sekretariat pok. 19; 
b) termin składania ofert: do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00.  
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sala 
konferencyjna; 
b) termin otwarcia ofert: w dniu 22.03.2019 r. o godz. 10:20. 
 
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. 
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 
kolejności składania ofert. Wykonawca, który osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem posłańca, 
otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 
4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres przedmiotu zamówienia. 
2. Cenę oferty należy podać w formularzu „Oferta” - załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Cenę oferty należy określić cyfrowo w złotych polskich (PLN), w wartości brutto -  
z podatkiem od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 
negocjacjom i będzie wiążąca dla stron przy zawieraniu umowy. 
5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z obowiązków 
Wykonawcy i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, dokumentacji 
projektowej i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte  
w dokumentacji przetargowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny,  
w tym koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących, koszty obsługi geodezyjnej, koszty 
urządzenia placu budowy, koszty urządzenia zaplecza budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty 
utrzymania i dozoru placu budowy. 



 

6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy 
realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż 
Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. Zamawiający przyjmuje oferowaną cenę 
jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany. 
7. Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty. Przed podpisaniem 
umowy Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do złożenia kosztorysu ofertowego, 
zawierającego stawkę r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku 
oraz ceny materiałów i sprzętu. 
8. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji  
i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, 
estetyczną, jakiej wymagał Zamawiający w SIWZ oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Określenie w kosztorysie ofertowym nazwy producenta lub innych 
parametrów charakteryzujących wybrany przez Wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w 
wymogów. 
9. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 
10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
11. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 
12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 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. 
13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Przeliczeń waluty 
na polskie złote należy dokonywać w oparciu o tabelę A kursów średnich walut obcych NBP z dnia 
ukazania się w BZP ogłoszenia o zamówieniu.  
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający określił następujące kryteria:  
1) cena oferty (kryterium „Cena”) - waga kryterium - 60%, 
2) doświadczenie (kryterium „Doświadczenie”) - waga kryterium - 40%. 
4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w poszczególnych kryteriach. 
Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 pkt, odpowiednio 60 pkt, i 40 pkt  
w poszczególnych kryteriach. 
5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
 
1) kryterium „Cena” (PC): 
 
a) znaczenie kryterium - 60 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”: 
 
- oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, otrzyma maksymalną liczbę 
punktów w kryterium „Cena” (60 pkt), 
- ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 



 

 

 
 
gdzie: 
Pc – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Cena”  
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Cb – cena badanej oferty  
 

2) kryterium „Doświadczenie” (Pg): 

a) znaczenie kryterium - 40% 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Doświadczenie” 
 
W kryterium badane będzie doświadczenie osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, 
mające wpływ na jakość wykonania zamówienia.  
Oceniane będzie doświadczenie kierownika budowy, biorącego udział w realizacji przedmiotu umowy, 
w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robot budowlanych obejmujących 
budowę/przebudowę, rozbudowę, modernizację mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków  
o wydajności minimum 350 m3 na dobę. 
 
W ramach niniejszego kryterium komisja przetargowa będzie przyznawała punkty w następujący 
sposób: 
- za wskazanie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie, 
rozbudowie, modernizacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 
350 m3 na dobę, oferta otrzyma  20 punktów 
- za wskazanie trzech lub więcej robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie, 
rozbudowie, modernizacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 
350 m3 na dobę, oferta otrzyma  40 punktów 
Doświadczenie podlegające ocenie powinno zostać opisane w oparciu o wzór Załącznika nr 8 do 
SIWZ. 
 
W przypadku niezłożenia wraz z ofertą wskazanego Załącznika nr 8 do SIWZ Wykonawca 
otrzyma 0 pkt w kryterium doświadczenie. 
 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
 
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. 
 



 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 1 ppkt 
2 nin. rozdz., zawierać będzie również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4 nin. rozdz., na stronie 
internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl 
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 nin. rozdz., jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza 
w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ. 
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  
o terminie i miejscu podpisania umowy. 
8. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie  
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego 
do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
10. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego 
zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać: 
1) określenie członków konsorcjum, 
2) wskazanie celu ustanowienia konsorcjum, 
3) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia, 
5) wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności, 
6) określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków, 
7) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania 
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania 
rękojmi. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp: 
 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 
 z późn. zm.). 
 
 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 



 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015 Bank Spółdzielczy  
w Pruszczu Gdańskim z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: „Budowę 
oczyszczalni ścieków Sobowidzu”. 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
 
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa 
w pkt 3 ppkt 2-5 nin. rozdz., Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia w tych formach. Dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym 
prawem i winien zawierać w swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego) oraz 
wskazanie ich siedzib,  
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem (dokładne 
określenie nazwy zamówienia), 
3)  kwotę zobowiązania, termin ważności gwarancji lub poręczenia. 
 
7. Z treści gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-5 nin. rozdz., musi wynikać 
bezwarunkowe, bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego). 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane dostawy. 
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
 
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
2. Należy zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń, co do jej postanowień i warunków, zaakceptować jej treść na formularzu ofertowym. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 



 

 
XVIII. Obowiązek informacyjny RODO 
 
Zamawiający, tj. Gmina Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 
Trąbki Wielkie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki z siedzibą w Trąbkach 
Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie - Błażeja Konkola 
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu 
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  Z Inspektorem Ochrony Danych można 
kontaktować się pod adresem e-mail lukasz.golda@cbi24.pl, Łukasz Gołda. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2019 pn. Budowa 
oczyszczalni ścieków w Sobowidzu.; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 ze zm), zwaną dalej ustawą PZP; 
5) 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; 
6) 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; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
c) 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 **; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. 
 
Wyjaśnienia: 
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników;. 
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 
XVIX. Załączniki 
 

mailto:lukasz.golda@cbi24.pl


 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik A do SIWZ, 

Dokumentacja projektowa – załącznik B do SIWZ, 

Przedmiar robót – załącznik C do SIWZ 

Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych - załącznik D do SIWZ 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz „Oferta” 
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania. 
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 
Załącznik nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 
 


