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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432170-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane
2019/S 177-432170

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 174-425121)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PZP/W-322/09/2019
ul. Mickiewicza 10
Strzelce Opolskie
47-100
Polska
Osoba do kontaktów: Norbert Czusik
Tel.:  +48 774612708-37
E-mail: n.czusik@swik.com.pl 
Faks:  +48 774612708
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - etap III w gminie Strzelce Opolskie - kontrakt 10
Numer referencyjny: PZP 322/09/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji pn.:
Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – etap III w gminie Strzelce Opolskie kontrakt 10 – w tym:
Część nr 1. Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od
SUW – węzła MAW1 do węzła MWA 56) - kontrakt 10.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425121-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:n.czusik@swik.com.pl
www.swik.com.pl
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Część nr 2. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich
oraz Lipowej we wsi Brzezina – kontrakt 10 - oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach
prywatnych.
Część nr 3. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich - kontrakt 10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 174-425121

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: po zdaniu "Zakres zamówienia obejmuje równiez koszty", w
pkt. c. ciąg dalszy:
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu:
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu:
c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami
kontraktowymi,
d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonania robót,
e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych
do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego,
f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) zawierającej w
szczególności:
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i
pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w
razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
• inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne poszczególnych
odcinków),
• mapę powykonawczą opieczętowaną przez Państwowy Zasób Geodezyjny (starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich),
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,
• dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku odbioru
częściowego),
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi
normami i przepisami wraz z oceną wartości po przeliczeniach przez osobę uprawnioną, czy uzyskany wynik
badań spełnia wymogi określone w warunkach kontraktowych (badania zagęszczenia zasypki wykopów,
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badania zagęszczenia podbudowy, laboratoryjnego raportu z badania próbek wyciętych z nawierzchni, badania
szczelności sieci, badania jakości wody po dezynfekcji sieci wodociągowej).
• receptury i ustalenia technologiczne,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (grubości podsypek i obsypek piaskiem sieci,
grubości warstw konstrukcyjnych odtworzeń, poprawność montażu armatury wodociągowej,
• dokumentację wbudowanych materiałów, uzasadniającą ich wbudowanie zgodnie z zobowiązującymi
przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,
• dokumentację fotograficzną dotyczącą realizowanych robót (może być w formie elektronicznej na dołączonym
nośniku danych),
• dokumentację z dwukrotnie przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery
video
— pierwszej po zasypaniu i zgęszczeniu zasypki nad rurami,
— drugiej po ułożeniu odtworzeniowej warstwy ścieralnej
Wraz z nagraniem inspekcji na nośniku elektronicznym;
• protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom infrastruktury terenu – przełożenie linii
telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oświetlenia itp.,
• potwierdzenia w formie oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do terenu inwestycji oraz
terenów zajętych przez Wykonawcę dla składowania materiałów lub zaplecza budowy o doprowadzeniu do
stanu pierwotnego terenów zajmowanych na czas prowadzenia robót.
• przedłożenia karty przekazanego odpadu powstałego podczas realizacji inwestycji
g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w szczególności zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa
ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradzieży i dewastacji,
h. Zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w
rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm.,)
i. Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków,
j. Nadzoru i udziału w odbiorach przedstawicieli właścicieli infrastruktury terenu sieci energetycznych, sieci
gazowych, linii telefonicznych itp.
k. Ubezpieczenia robót i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy tekstu
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu:
l. Naprawy wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury terenu spowodowanych podczas wykonywania robót.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w paragrafie 15 wzoru umowy
-treść w II części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, pozwolenia i
zgłoszenia, zakres kosztów do uwzględnienia w cenie oferty oraz opis procedur odbiorowych ujęto w III części
SIWZ - strona int. www.swik.com.pl
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1

www.swik.com.pl
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: po zdaniu 1. Wykonawca na żądanie Zamawiają -ciąg
dalszy
Zamiast:
1. Wykonawca na żądanie Zamawiają -ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: 1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) będzie
przedstawiał raporty z realizacji przedmiotu zamówienia. Każdorazowo forma, zakres termin wykonania tych
raportów będą przedmiotem uzgodnienia między stronami umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej.
3. Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y
dla zapewnienia właściwej komunikacji między stronami umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na
użytkowanie lub procedury powiadamiania właściwych organów o zakończeniu budowy.
5. Wykonawca – przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inżynier Budowy) jest zobowiązany do
uczestniczenia w comiesięcznych naradach (Radach Budowy) dotyczących postępu robót, podczas których
przedstawi każdorazowo ilościowy postęp robót od ostatniego spotkania i od początku rozpoczęcia realizacji.
Zamawiający zastrzega możliwość organizowania Rad Budowy w terminach częstszych w przypadku
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką potrzebę.
6. Wykonawca w terminie 14 dni od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia
końcowego zamówienia/kontraktu dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że otrzymał wszelkie
należności pieniężne na mocy umowy lub w związku z nią.
7. W przypadku współfinansowania zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach używanych
w związku z zamówieniem, przekazane przez Zamawiającego, logo i tekst o współfinansowaniu, zgodnie
z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu, celem zatwierdzenia,
Program Zapewnienia Jakości.
9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień osób przewidzianych do wykonywania na
kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.
10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Kierownika/
Kierowników Budowy wraz z właściwymi załącznikami, o podjęciu samodzielnych funkcji technicznych na
danych częściach przedmiotu zamówienia
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: po pkt "h) dokonania" ciąd dalszy tekstu
Zamiast:
"h) dokonania" ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu:
h) dokonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, rozruchów itp. jeżeli są niezbędne do oddania
przedmiotu zamówienia do użytkowania,
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i) w przypadku wątpliwości w zakresie jakości robót, urządzeń lub materiałów: zapewnienia na swój koszt
wykonania badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu
sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.
j) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym
podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.
k) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu możliwość
sprawdzania i zatwierdzania materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.
l) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w
razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył lub zajmował przy
wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Po zakończenia robót Wykonawca od właścicieli terenów przyległych
zajętych lub naruszonych podczas realizacji inwestycji, uzyska oświadczenia o doprowadzeniu tych terenów do
stanu użyteczności z przed rozpoczęcia realizacji, które dołączy do dokumentacji odbioru robót.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zawierające wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ, przedmiaru
robót jak również niewynikające z tych dokumentów, a które Wykonawca poniesie przy wykonaniu zamówienia,
a w szczególności koszty:
a. Pełnej obsługi geodezyjnej wykonanych robót budowlanych, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów
Geodezyjnych,
b. Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,
c. Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami
kontraktowymi,
d. Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiany lub aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonania robót,
e. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych
do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego,
f. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (do każdego odbioru robót) zawierającej w
szczególności:
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i
pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w
razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
• inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne poszczególnych
odcinków),
• mapę powykonawczą opieczętowaną przez Państwowy Zasób Geodezyjny (starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich),
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,
• dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku odbioru
częściowego),
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi
normami i przepisami wraz z oceną wartości po przeliczeniach przez osobę uprawnioną, czy uzyskany wynik
badań spełnia wymogi określone w warunkach kontraktowych (badania zagęszczenia zasypki wykopów,
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badania zagęszczenia podbudowy, laboratoryjnego raportu z badania próbek wyciętych z nawierzchni, badania
szczelności sieci, badania jakości wody po dezynfekcji sieci wodociągowej).
• receptury i ustalenia technologiczne,
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąd dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy sekcji
Powinno być:
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (grubości podsypek i obsypek piaskiem sieci,
grubości warstw konstrukcyjnych odtworzeń, poprawność montażu armatury wodociągowej,
• dokumentację wbudowanych materiałów, uzasadniającą ich wbudowanie zgodnie z zobowiązującymi
przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,
• dokumentację fotograficzną dotyczącą realizowanych robót (może być w formie elektronicznej na dołączonym
nośniku danych),
• dokumentację z dwukrotnie przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery
video
— pierwszej po zasypaniu i zgęszczeniu zasypki nad rurami,
— drugiej po ułożeniu odtworzeniowej warstwy ścieralnej
Wraz z nagraniem inspekcji na nośniku elektronicznym;
• protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom infrastruktury terenu – przełożenie linii
telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oświetlenia itp.,
• potwierdzenia w formie oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do terenu inwestycji oraz
terenów zajętych przez Wykonawcę dla składowania materiałów lub zaplecza budowy o doprowadzeniu do
stanu pierwotnego terenów zajmowanych na czas prowadzenia robót.
• przedłożenia karty przekazanego odpadu powstałego podczas realizacji inwestycji
g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w szczególności zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa
ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradzieży i dewastacji,
h. Zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w
rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm.,)
i. Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków,
j. Nadzoru i udziału w odbiorach przedstawicieli właścicieli infrastruktury terenu sieci energetycznych, sieci
gazowych, linii telefonicznych itp.
k. Ubezpieczenia robót i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
l. Naprawy wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury terenu spowodowanych podczas wykonywania robót.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w paragrafie 15 wzoru umowy
-treść w II części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, pozwolenia i
zgłoszenia, zakres kosztów do uwzględnienia w cenie oferty oraz opis procedur odbiorowych ujęto w III części
SIWZ - strona int. www.swik.com.pl
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:

www.swik.com.pl
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Zdaniz: Wykonawca na żądan -ciąg dalszy
Powinno być:
Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) będzie przedstawiał
raporty z realizacji przedmiotu zamówienia. Każdorazowo forma, zakres termin wykonania tych raportów będą
przedmiotem uzgodnienia między stronami umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej.
3. Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y
dla zapewnienia właściwej komunikacji między stronami umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na
użytkowanie lub procedury powiadamiania właściwych organów o zakończeniu budowy.
5. Wykonawca – przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inżynier Budowy) jest zobowiązany do
uczestniczenia w comiesięcznych naradach (Radach Budowy) dotyczących postępu robót, podczas których
przedstawi każdorazowo ilościowy postęp robót od ostatniego spotkania i od początku rozpoczęcia realizacji.
Zamawiający zastrzega możliwość organizowania Rad Budowy w terminach częstszych w przypadku
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką potrzebę.
6. Wykonawca w terminie 14 dni od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia
końcowego zamówienia/kontraktu dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że otrzymał wszelkie
należności pieniężne na mocy umowy lub w związku z nią.
7. W przypadku współfinansowania zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach używanych
w związku z zamówieniem, przekazane przez Zamawiającego, logo i tekst o współfinansowaniu, zgodnie
z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu, celem zatwierdzenia,
Program Zapewnienia Jakości.
9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień osób przewidzianych do wykonywania na
kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.
10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Kierownika/
Kierowników Budowy wraz z właściwymi załącznikami, o podjęciu samodzielnych funkcji technicznych na
danych częściach przedmiotu zamówienia.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy tekstu sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu:
• oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i
pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,
• oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w
razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
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• inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne poszczególnych
odcinków),
• mapę powykonawczą opieczętowaną przez Państwowy Zasób Geodezyjny (starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich),
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,
• dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku odbioru
częściowego),
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi
normami i przepisami wraz z oceną wartości po przeliczeniach przez osobę uprawnioną, czy uzyskany wynik
badań spełnia wymogi określone w warunkach kontraktowych (badania zagęszczenia zasypki wykopów,
badania zagęszczenia podbudowy, laboratoryjnego raportu z badania próbek wyciętych z nawierzchni, badania
szczelności sieci, badania jakości wody po dezynfekcji sieci wodociągowej).
• receptury i ustalenia technologiczne,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (grubości podsypek i obsypek piaskiem sieci,
grubości warstw konstrukcyjnych odtworzeń, poprawność montażu armatury wodociągowej,
• dokumentację wbudowanych materiałów, uzasadniającą ich wbudowanie zgodnie z zobowiązującymi
przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,
• dokumentację fotograficzną dotyczącą realizowanych robót (może być w formie elektronicznej na dołączonym
nośniku danych),
• dokumentację z dwukrotnie przeprowadzonej inspekcji wykonanej sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery
video
— pierwszej po zasypaniu i zgęszczeniu zasypki nad rurami,
— drugiej po ułożeniu odtworzeniowej warstwy ścieralnej
Wraz z nagraniem inspekcji na nośniku elektronicznym;
• protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom infrastruktury terenu – przełożenie linii
telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, oświetlenia itp.,
• potwierdzenia w formie oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do terenu inwestycji oraz
terenów zajętych przez Wykonawcę dla składowania materiałów lub zaplecza budowy o doprowadzeniu do
stanu pierwotnego terenów zajmowanych na czas prowadzenia robót.
• przedłożenia karty przekazanego odpadu powstałego podczas realizacji inwestycji
g. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w szczególności zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa
ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradzieży i dewastacji,
h. Zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w
rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm.,)
i. Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków,
j. Nadzoru i udziału w odbiorach przedstawicieli właścicieli infrastruktury terenu sieci energetycznych, sieci
gazowych, linii telefonicznych itp.
k. Ubezpieczenia robót i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
l. Naprawy wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury terenu spowodowanych podczas wykonywania robót.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w paragrafie 15 wzoru umowy
-treść w II części SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, pozwolenia i
zgłoszenia, zakres kosztów do uwzględnienia w cenie oferty oraz opis procedur odbiorowych ujęto w III części
SIWZ - strona int. www.swik.com.pl

www.swik.com.pl
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Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy tekstu sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) będzie przedstawiał
raporty z realizacji przedmiotu zamówienia. Każdorazowo forma, zakres termin wykonania tych raportów będą
przedmiotem uzgodnienia między stronami umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej.
3. Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y
dla zapewnienia właściwej komunikacji między stronami umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na
użytkowanie lub procedury powiadamiania właściwych organów o zakończeniu budowy.
5. Wykonawca – przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Inżynier Budowy) jest zobowiązany do
uczestniczenia w comiesięcznych naradach (Radach Budowy) dotyczących postępu robót, podczas których
przedstawi każdorazowo ilościowy postęp robót od ostatniego spotkania i od początku rozpoczęcia realizacji.
Zamawiający zastrzega możliwość organizowania Rad Budowy w terminach częstszych w przypadku
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką potrzebę.
6. Wykonawca w terminie 14 dni od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia
końcowego zamówienia/kontraktu dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że otrzymał wszelkie
należności pieniężne na mocy umowy lub w związku z nią.
7. W przypadku współfinansowania zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji i dokumentach używanych
w związku z zamówieniem, przekazane przez Zamawiającego, logo i tekst o współfinansowaniu, zgodnie
z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
8. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu, celem zatwierdzenia,
Program Zapewnienia Jakości.
9. Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień osób przewidzianych do wykonywania na
kontraktach samodzielnych funkcji technicznych.
10. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Kierownika/
Kierowników Budowy wraz z właściwymi załącznikami, o podjęciu samodzielnych funkcji technicznych na
danych częściach przedmiotu zamówienia
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
10. Wykonawca załącza do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania
nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
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11. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub
art. 60d ust. 1 u.p.z.p, albo zamieszczenia na stronie internetowej (oraz miniportalu) informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje elektronicznie Zamawiającemu
poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a P.z.p, 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 będzie żądał 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.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
Rozdziale VII pkt 13 ppkt 2 litera a-j) cz. I SIWZ.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę - o ile będą już znane- firm podwykonawców.
Podwykonawcy składają oświadczenia „JEDZ” o których mowa w rozdziale VII pkt. 3.cz. I SIWZ. Przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile będą już znane, poda nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje w/w
powierzonej części zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach w/w danych w
trakcie realizacji zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postepowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 Pzp, lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Wymagania dot. umów o podwykonawstwo w Rozdz. XXVI części I SIWZ
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji

https://miniportal.uzp.gov.pl
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Powinno być:
Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt: 12), 13) lit a-c, 15)
– 23) to jest adekwatnie do punktów art. 24 ust. 1. Pzp:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 z późn.zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1468),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
Ponadto adekwatnie do punktów art. 24 ust. 1. Pzp Zamawiający wykluczy:
15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 628);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.10. Wykluczenie Wykonawcy
następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 i ust. 7pkt. 1), 2)b, c, oraz pkt. od 3) do 5) Pzp.
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Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13a-c oraz pkt 16-20 lub ust. 5 u.p.z.p.,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające w/w dowody.
W przypadkach, dot. Wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia,
przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje
w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Zamawiający iwykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j.
Dz. U. 2019r. poz. 243 z późn. zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
498 z późn. zmianami);
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;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,
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o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: dalszy ciąg sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt: 12), 13) lit a-c, 15) – 23) to jest adekwatnie do
punktów art. 24 ust. 1. Pzp:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 z późn.zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1468),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: szczegóły -rozdz. V pkt 11,12,13 części I SIWZ.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
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I. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1)w pkt. III.1.2 litera a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp
2)w pkt.III.1.2 litery b,c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3)Dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2 litera a) i litera b)., powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.Dokumenty o których mowa w pkt. III.1.2. litera c) i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem tego terminu.
4)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 niniejszym pkt. I 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.
5)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.2
litera a). składa dokument, o którym mowa w niniejszym pkt I. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o
których mowa w niniejszym pkt. I.1) i pkt. I.2) b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia
Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
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Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał 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.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt.III.1.2. niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę - o ile będą już znane- firm podwykonawców.
Podwykonawcy składają oświadczenia „JEDZ” o których mowa w pkt. III.1.1 niniejszego
Ogłoszenia i w Rozdz. VII i VIII części I SIWZ. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile będą już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi,zaangażowanych w realizacje w/w powierzonej części zamówienia. Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w danych w trakcie realizacji zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 Pzp, lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym
ogłoszeniu i SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 P.z.p, Zamawiający w celu
Potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o
wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w
niniejszym ogłoszeniu i SIWZ.
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Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
1. Uwaga:
Kwota wadium przy składaniu oferty na kilka części winna być sumą kilku w/w odpowiednich kwot wadium.
2. Wadium może być wnoszone 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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
rachunku: 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551 z dopiskiem: „Wadium przetargowe na zamówienie nr PZP/W–
322/09/2019”.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone
zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Natomiast potwierdzenie (może być skan) dokonania wpłaty
należy dołączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium
lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać przygotowane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie w oryginale załączone do oferty i przesłane wraz
z ofertą w wersji elektronicznej najpóźniej do upływu terminu składania ofert poprzez mniportal https://
miniportal.uzp.pl/.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu
zamówienia;
c. kwotę gwarancji/poręczenia;
d. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do niezwłocznego zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty
gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
e. informację o ważności gwarancji wadialnej 14 dni po upływie terminu związania ofertą.

https://miniportal.uzp.pl/
https://miniportal.uzp.pl/
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8. Zwrot wadium
a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
d. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
e. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
f. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 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 złożył 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 wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
g. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
9.Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy – w odniesieniu
do każdego z zadań, na które składana jest oferta.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu, z treści zabezpieczenia wnoszonego
w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach
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udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 110) powinno wynikać bezwarunkowe, na
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od
Zamawiającego pisemnego żądania zapłaty i zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
zabezpieczenia.
11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia, składając do Zamawiającego w tej kwestii stosowny wniosek.
12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
13.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w pkt 9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
14.Zwrot zabezpieczenia:
a. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości
zabezpieczenia.
c. Kwota, o której mowa w literze b jest
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
15.Pozostałe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy z art. 148, 149 i 150
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie stosował odpowiednio.
Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie sukcesywnie, za wykonanie każdej
lub kilku części/obiektów lub etapów, określonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo – finansowy, protokół
odbioru częściowego oraz po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokołu końcowego,
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego stosownego
(częściowego lub końcowego dla obiektu/części lub Umowy) rozliczenia robót. Rozliczenia będą następować w
Polskich Złotych PLN.
Płatność końcową za wykonanie przedmiotu Umowy będzie stanowiła różnica pomiędzy wynagrodzeniem
ryczałtowym, a sumą dotychczasowych płatności częściowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §15 ust.3 i
4 części II SIWZ "Wzoru umowy". 1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1
do SIWZ):
Cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia:
a) przy ofercie na pierwszą część nr 1. - cenę pierwszej części,
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b) przy ofercie na drugą część nr 2. – cenę drugiej części z podziałem na: cenę budowy
I przebudowy sieci wraz z odgałęzieniami do granic posesji prywatnych i cenę przyłączy wodociągowych na
posesjach prywatnych,
c) przy ofercie na trzecią część nr 3 – cenę trzeciej części,
Przy ofercie na kilka części –cenę ryczałtową łączną w całości t.j. kilku części łącznie oraz cenę każdej części
zamówienia z osobna z podziałem na ceny sieci z odgałęzieniami do granic posesji prywatnych i ceny przyłączy
na posesjach prywatnych.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy). Wykonawca może
dopisać do przedmiarów różne pozycje jeśli uzna za stosowne i konieczne w celu prawidłowej wyceny zadań.
3. Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty.
4. 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.
Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym.
Uwaga przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT.
5. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.
6. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień
składania ofert.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie,
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając
omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
Procedura zmiany wynagrodzenia opisana jest w paragrafie 4 II cz. SIWZ, a wynagrodzenia podwykonawców i
umowy o podwykonawstwo w paragrafie 4 i 7 części II SIWZ (Wzór umowy).
Numer sekcji: III.1.8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji:
Powinno być:
Ciag dalszy tekstu: Stosuje się solidarną odpowiedzialność za szkody.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
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Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, 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 sekcji III.1.3 niniejszego
ogłoszenia.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciag dalszy tekstu:
Zamawiający powiadomi Wykonawcę/ców pismem i elektronicznie poprzez miniportal.
3. Wykonawca/cy zobowiązany/ni jest/są stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
4. Nie zgłoszenie się Wykonawcy/ców w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę/ców przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
6. Umowa/wy zostanie/ną zawarta/te z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu
umowy (stanowiącego Część II SIWZ) oraz z danych zawartych w ofercie.
7. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta na całość lub
część zamówienia została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
a) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jego część - przedłożyć kopię umowy
konsorcjum.
b) Przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika/ów budowy
I kierownika robót wymienionych w sekcji III.1.3 nin. ogłoszenia.
c) Przedłożyć kosztorysy ofertowe: dla każdej części zamówienia wymienionej w sekcji II 2.4 niniejszego
ogłoszenia – kosztorys odrębny,
Sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej, z osobnym wyszczególnieniem materiałów w
zakresie i na kwotę wynikającą z przedłożonej oferty. Dostarczone kosztorysy będą załącznikiem do umowy.
Kosztorysy ofertowe mają na celu ułatwienie rozliczeń odbiorów częściowych oraz robót zamiennych (dot.
przyjętych cen jednostkowych).
d) Wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w sekcji III 1.6.
e) Przedłożyć umowy z podmiotami trzecimi, jeżeli Wykonawca polegał będzie na zasobach podmiotu trzeciego.
f) Sporządzić i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
harmonogram lub harmonogramy wykonywanych prac uwzględniający kategorie robót wchodzące w skład
realizacji zamówienia lub jego części, technologię budowy i modernizacji obiektów, sieci i urządzeń.
h) Harmonogram/my muszą uwzględniać terminy realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego w
SIWZ oraz terminy odbiorów częściowych.
Ponadto:
1.Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków
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określonych w niniejszej umowie, w tym w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej:
a. zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;
b. obniżenia wartości wynagrodzenia umownego w przypadku gdy zakres prac opisany w dokumentacji
przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do
wykonania;
c. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego – w przypadku:
• siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a
które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się
w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm,
rewolucja, powstanie, zamieszki, inwazja, bunt, strajk spowodowany przez inne osoby-nie związane z realizacją
inwestycji)
• przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy czasu wydania decyzji administracyjnych przez
właściwe organy ..
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót;
• konieczności usunięcia błędów, wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
• rezygnacji z wykonania części robót lub/i wykonania robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy;
• konieczności przerwania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające
prowadzenie robót zgodnie z SIWZ, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku), t.j.

intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice o wysokości opadów powyżej 50 mm/m2 w okresie 1 tygodnia;
silny wiatr powyżej 100 km/h, uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych;
• konieczności usuwania nieprzewidzianych kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego,
nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania;
• wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;
• wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację
robót;
• skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,
Wniosek o zmianę terminu i uzasadnionego wynagrodzenia realizacji przedmiotu zamówienia składa
Zamawiającemu Wykonawca z uzasadnieniem, wskazując co najmniej jedną z przyczyn wymienioną powyżej.
Na w/w zmianę musi wyrazić zgodę Zamawiający.
d. zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
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• powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu umowy;
• powodujące poprawienie parametrów technicznych;
• wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
e. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień niniejszej umowy;
f. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania
dokumentacji;
g. zmiany związane ze zwiększeniem zakresu umowy w związku z realizacją robót zamiennych, które są
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy i
wynagrodzenia możliwe będzie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
• z powodów ekonomicznych lub technicznych nie można udzielić zamówienia innemu wykonawcy;
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów po stronie
Zamawiającego;
• wartość robót lub zwiększenie wartości robót, w przypadku robót zamiennych, nie przekracza 50 % wartości
umowy o której mowa w §4 ust.1 umowy.
i. zmiany umowy w przypadku powstania okoliczności, której Zamawiający działając z należytą starannością nie
mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy o której mowa w §4 ust.1 umowy.
3. Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastąpi wg. niżej wymienionych zasad:
• Zakres robót zamienianych podlega wyłączeniu z wynagrodzenia ryczałtowego.
• Zakres robót zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót potwierdzone
obmiarem z książki obmiarów i ceny jednostkowe kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIV ust.
7 p.c) części I SIWZ.
• W przypadku braku w powyższym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w
oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa zostanie wynegocjowana z
Zamawiającym.
4. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony
Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności
wymienionej w par. 15 ust. 2.umowy cz. II SIWZ
5. Zmiany harmonogramu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu sekcji:
Rzeczowo – finansowego, o których mowa w § 2 ust. 9 umowy nie prowadzące do zmiany końcowego terminu
zakończenia realizacji każdej z części zamówienia (terminy określone w § 2 ust. 1) wymagają zatwierdzenia
przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, nie wymagają formy aneksu do umowy.
1. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Operatorów koparek lub koparko-ładowarek
wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a. kierowanie koparką lub koparko-ładowarką,
b. wykonywanie budowlanych robót ziemnych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu wymienionego w/w pkt. 1 i
dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu wymienionego w/w
pkt. 1.
3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wskazanych w
pkt. 1 skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wymienionych w pkt. 1 wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
Zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zmianami).
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. g) umowy. Szczegóły dot.
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w par. 16 II części SIWZ (wzór umowy).
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką przeznacza na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Niezwłocznie po otwarciu ofert
Zamawiający zamieści na stronie internetowej i miniportalu wszystkie w/w informacje.ODWRÓCONA ZASADA
OCENY OFERT
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1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca/cy, którego/rych oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega/
ją wykluczeniu oraz czy spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia TED lub ID postępowania.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
przetargi@swik.com.pl .
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
przypadków wynikających z ustawy Pzp.
2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie
powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta
niespełniająca wymagań określonych w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z części IV SIWZ.
b) Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wypełniony przez Wykonawcę w
zakresie wymagań określonych w SIWZ – część IV SIWZ lub zgodnie z instrukcją podaną na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

mailto:przetargi@swik.com.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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c) Dokumenty o których mowa w Rozdziale VII pkt. od 1 do 10 cz. I SIWZ (jeśli dotyczy: JEDZ
współkonsorcjantów, podwykonawców- o ile są znani na etapie składania ofert, podmiotów na zasobach,
których wykonawca polega).
d) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach ceny i gwarancji - na formularzu oferty.
e) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających
się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
g) oświadczenie zgodnie z art. 13 i 14 RODO - na formularzu oferty,
h) dokumenty potwierdzające równoważność, o których mowa w rozdziale III punkt 6 cz. I SIWZ – jeśli dotyczy
i) Wadium – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu: są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę - na jedną z części lub na wszystkie części lub dowolną
kombinację i dowolną liczbę części zamówienia.
FORMA DOKUMENTÓW:
a) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U.2016r. poz.1126 i z 2018, poz. 1993 oraz późniejsze zmiany) dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszcza
się możliwość ich złożenia w postaci skanu podpisanego własnoręcznym podpisem, a następnie opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U.2016r. poz.1126 i z 2018, poz. 1993 oraz późniejsze zmiany), składane są w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Dopuszcza się możliwość ich złożenia w postaci skanu podpisanego własnoręcznym
podpisem, a następnie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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c) Formularz ofertowy i JEDZ składane są w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(pod rygorem nieważności).
d) Wadium (forma niepieniężna) składane jest w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (pod rygorem nieważności). Nie jest dopuszczalna forma skanu.
e) 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.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w w/w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
g) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
h) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych
samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
i) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale. Pełnomocnictwo do podpisania elektronicznego dokumentu
„JEDZ” winno być w formie elektronicznej dołączone do „JEDZ” i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie załączone do oferty.
j) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciąg dalszy tekstu:
..albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
k) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
l) 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 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).
20. 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 r., poz. 1126 i z 2018, poz. 1993 oraz późniejsze
zmiany).
11. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub
art. 60d ust. 1 u.p.z.p, albo zamieszczenia na stronie internetowej (oraz miniportalu) informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia,
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okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje elektronicznie Zamawiającemu
poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ.
c. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
d. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
e. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
f. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
g. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
h. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie
numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciag dalszy sekcji
Zamiast:
Ciąg dalszy tekstu sekcji
Powinno być:
Ciag dalszy tekstu:
Klauzula informacyjna z art. 13 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 4.5.2016, str. 1z późn. zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z
siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10, tel. 77 4612708;
2) w w/w Spółce SWIK /Zamawiającego kontakt do inspektora danych osobowych: adres e-mail to
iod@swik.com.pl .

https://miniportal.uzp.gov.pl
mailto:iod@swik.com.pl
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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 PZP /W-322/09/2019 pn.: „Modernizacja sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie
— kontrakt 10 (3 części)” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 15 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
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:
— 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.
9) 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.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnej uzasadnionych
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,
zobowiązuje się wykonawców do złożenia w ofercie oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (druk oferty część IV SIWZ).
* Wyjaśnienie: 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.
** Wyjaśnienie: 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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający będzie porównywał oferty na poszczególne części zamówienia wg. poniższych kryteriów.
1. Oferty/części będą oceniane wg nw. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena (C) 90 %
2 Okres gwarancji (G) 10 %
Razem 100 %
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2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + G
Gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie/części
C – liczba punktów przyznanych ofercie/części w oparciu o kryterium – cena
G – liczba punktów przyznanych ofercie/części w oparciu o kryterium – okres gwarancji
3. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty na daną część (1,2 lub 3) spełniające wszystkie wymagania
SIWZ, które uzyskały najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta/część może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym:
a) maksymalnie 90 pkt w kryterium cena;
b) maksymalnie 10 pkt w kryterium okres gwarancji;
6. Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena (C):
Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za wykonanie odpowiedniej części zamówienia, która podana
zostanie w formularzu oferty.
Punkty dla poszczególnych ofert/części liczy się według następującego wzoru:
C = Najniższa cena brutto spośród ofert/części ocenianych/ cena brutto ocenianej oferty/części x 100 x 90 %
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji (G):
Ocenie podlegać będzie okres gwarancji, który podany zostanie przez Wykonawcę w ofercie dla każdej z
części.
Punkty dla poszczególnych ofert/części przyznane zostaną według następującego wzoru:
G = Okres gwarancji podany w ocenianej ofercie/części/ Maksymalny wymagany okres gwarancji x 100 x 10 %
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie może być
dłuższy niż 60 miesięcy, przy czym bieg gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru każdej
z części (lub zadań) wymienionych w rozdziale III pkt. 2 SIWZ i wydania przez Wykonawcę dokumentów
gwarancyjnych. W przypadku ujawnienia w trakcie odbioru braków bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady
rozpoczyna się od daty usunięcia braków. W przypadku robót przerwanych bieg terminu gwarancji i rękojmi za
wady rozpoczyna się z dniem ostatniego odbioru wszystkich robót do tego momentu zrealizowanych.
7.Jeżeli Wykonawca wpisze w ofercie okres gwarancji lub termin realizacji zamówienia niespełniający wymogów
Zamawiającego, to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
8.W przypadku niewypełnienia w ofercie rubryki, dotyczącej gwarancji, Zamawiający uzna odpowiednio, że
Wykonawca deklaruje najkrótszy wymagany okres gwarancji.
9.Jeżeli Wykonawca złoży 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
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub
usługi, których dostawa lub usługa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
10.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty bo dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, wzywa się Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż w pierwotnych ofertach.


