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ROZDZIAŁ I: DANE ZAMAWIAJĄCEGO, INFORMACJE WSTĘPNE I KLAUZULA 
INFORMACYJNA 
1.1. Dane Zamawiającego: 
 

Zamawiający: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice 
     Siedziba Zamawiającego: ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,  
     Tel. 42 213 96 60,  

Adres strony internetowej: www.bip.pabianice.gmina.pl, 
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl 
Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa 

 
Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: OŚN.271.1.2020 
 
1.2. Informacje wstępne: 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający: 

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 
2) dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych; 
3) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 
4) nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 
5) nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej; 
6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 
7) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, nie mniej żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców- jeżeli są znani; 

8) wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat, w oparciu o umowę o 
pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)) osób wykonujących następujące 
czynności w zakresie realizacji zamówienia:  
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, 
Sposób dokumentowana zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań – określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do 
SIWZ; 

9) informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, 
a Wykonawcą będą prowadzone w PLN; 

10) nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp; 

11) przeprowadzi postępowanie w trybie tzw. „procedury odwróconej”, tj. najpierw 
dokonania oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

 



1.3. Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rydzyny”,  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− 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 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 
− 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 danych osobowych Wykonawcy 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  



W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 
 ROZDZIAŁ II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ), prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). 

 
 ROZDZIAŁ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  
3.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie konsumpcyjnej 

sieci wodociągowej w m. Rydzyny, w Gminie Pabianice, umożliwiającej połączenie 
istniejących sieci w tej miejscowości. Sieć zlokalizowana zostanie na terenie działek dróg 
gminnych (dz. o nr ewid. 73/3-dr ) 

3.2.Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 
1:500, zgodnej z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego. 

 
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w  dokumentacji projektowej (z 

zastrzeżeniami opisanym w pkt. 3.4) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robot- stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ.  

3.4.Projekt budowlany opisuje rozbudowę odcinka przesyłowej sieci wodociągowej 0110 PE 
w pasie dróg gminnych ( dz. nr 73/3-dr, od włączenia w istniejący wodociąg gminny 0110 
PCW na dz. nr 73/3 na wysokości działki nr 423/1 do końca działki nr 73/3. 
Szczegóły określa załączony projekt budowlany z następującymi zastrzeżeniami: 
1) niniejszemu zamówieniu podlega tylko odcinek sieci usytuowany w pasie działki 
drogowej o nr 73/3. 
2) długość sieci i jej parametry określone zostały w załączonym profilu L=707,80 m 
3) należy przyjąć jeden dodatkowy hydrant na zakończeniu budowanego odcinka sieci. 
 



3.5. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robot na podstawie SIWZ i 
załączników do SIWZ, a w szczególności na podstawie danych zawartych w dokumentacji 
projektowej (z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 3.4) i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych.  

3.6.Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz potrzebami 
Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zobowiązuje 
się do: 

a) szczegółowego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w SIWZ, w 
szczególności z załączoną dokumentacją projektową, jak również przeprowadzenia 
szczegółowej wizji w terenie objętym przedmiotem zamówienia; 

b) wykonania każdego rodzaju robót zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz 
wizją lokalną przeprowadzoną w terenie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; 

c) zapewnienia ilości i rodzaju sprzętu gwarantującego wykonanie zadania,  
d) dostawy wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń zgodnie 

z SIWZ i wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
e) przygotowania na dzień umownego zakończenia robót atestów materiałowych, badań 

laboratoryjnych, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. 

f) zastosowania wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego i 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry, atesty, 

g) przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności od następstw i wyników 
działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, 
warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z 
prowadzeniem robót budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy od następstw 
prowadzonych robót, 

h) poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania robót 
i dokonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i 
przebudowa urządzeń podlega odbiorowi przez ich właścicieli bądź zarządców, koszty 
związane z nadzorami branżowymi ponosi wykonawca, Wykonawca odpowiada za 
wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i sieci urządzeń podziemnych, 

i) wywozu gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót 
we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca 
odwozu urobku na odkład, uwzględnienia w kosztach realizacji inwestycji kosztów 
wycinki, transportu i utylizacji m. in. drzewostanu i innych składników roślinnych oraz 
wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych (materiały z rozbiórki w tym drzewa stają 
się własnością Wykonawcy), 

j) organizacji zaplecza budowy i jego utrzymania, 
k) odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia w obrębie budowy, spowodowane jego 

działalnością, 
l) wykonania robót budowlanych w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia 

w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, 
m) zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca odwozu urobku na odkład, 
n) pełnej obsługi geodezyjnej, 
o) opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 

egz. w formie elektronicznej,  

p) organizacji i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wszelkich 
robót przygotowawczych i porządkowych, a także wykonania innych możliwych do 



przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z 
prowadzonymi robotami,  

q) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz ewentualnej wypłaty odszkodowań 
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi, 

r) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji środowiskowych jeżeli będą 
konieczne, 

s) złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego organu lub uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 

3.7.Wycena kosztów zamówienia musi również uwzględniać oznakowanie placu budowy 
wg sporządzonego we własnym zakresie projektu zgodnie z instrukcją oznakowania. 

 
3.8.Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej 

w terenie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania umowy.  

 
3.9.W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien 
założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp 
użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i 
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 
Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach 
technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden 
sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały 
równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane 
przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp 
oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, 
że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W 
przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać 
określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że 
dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, 
Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki 
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca 
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego 
wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 
wskazane przez Zamawiającego. 
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub 
cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 
warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty 
wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje 
także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 



producenta,  
w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań 
z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu 
nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca 
udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 
wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert 
lub warunkach realizacji zamówienia. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 
wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego 
sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o 
ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka 
niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.  

3.10. Kody CPV: 

− 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

− 45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

3.11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 (dwóch) kompletów wersji 
papierowej i jednej elektronicznej. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację 
powykonawczą, wykonaną przez uprawnione do tego osoby. 

3.12. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu 
zamówienia to RYCZAŁT . Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy 
uwzględnić łącznie wszystkie dane  z SIWZ i załączników do SIWZ, w szczególności 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
(stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ) oraz wnioski wypływające z zalecanej do 
przeprowadzenia wizji lokalnej.  

3.13.  Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i 
materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36 miesięcy liczone od 
dnia podpisania protokołu końcowego. 
Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane 
oraz zamontowane urządzenia i materiały powyżej 36 miesięcy jest jednym z kryteriów 
oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za zaoferowany przez 
Wykonawcę okres gwarancji określony został w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). 
Uwaga: 
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia więc 
powinien te koszty uwzględnić w cenie oferty.  
Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta 
danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

 
3.14. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego zespołu osób będący 

w stanie należycie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie. 

3.15. Podwykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 



1)jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którego wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) 
podwykonawców; 
2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby podać przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie 
zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych 
dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu 
zamówienia; 
3)jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za 
nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone 
są w projekcie umowy.     
 
 ROZDZIAŁ IV: WARUNKI FINANSOWE ROZLICZEŃ 

 
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawienia faktury 
częściowej). 
 
4.2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z Protokołem Odbioru 
Końcowego dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności 
odnoszącymi się do Podwykonawców, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 
pozostający w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i ujęty na dzień zlecenia w wykazie 
podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Zamawiający będzie realizował płatności z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej 
faktury. 
 
4.3. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 
 
4.4. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z paragrafem 1 
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego do przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy 
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej 
ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 
 
4.5.Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 
pośrednictwem PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 



umożliwiającego zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach pracy Urzędu Gminy. W przypadku 
przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od 
pracy lub święta, a także w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje się, że faktura 
ta została doręczona w następnym dniu roboczym. 
 
4.6. Podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie 
obowiązywania umowy. 
 
4.7. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Gminę Pabianice, z siedzibą: 95-200 Pabianice, 
ul. Torowa 21, NIP: 731 191 39 30 (Odbiorca: Urząd Gminy Pabianice). 
 
4.8. Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne na realizację zamówienia środki finansowe 
zabezpieczone w budżecie Gminy Pabianice. 
 
 
ROZDZIAŁ V: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
5.1. Roboty rozpoczną się nie wcześniej niż po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. 

5.2. Termin realizacji zamówienia to 30 listopada 2020 roku.  

5.3. Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się dokonanie odbioru końcowego robót 
potwierdzone spisanym przez strony i podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

 
ROZDZIAŁ VI: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp; 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

  Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.   
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.    
 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
Wykonawca spełni warunek (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia) jeżeli wykaże, że: dysponuje następującymi osobami, które zostaną 
skierowane do realizacji zamówienia publicznego: 
- Kierownikiem budowy – minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych bez ograniczeń. 

 
 



Uwaga: 
1) Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku może wskazać osoby będące obywatelem 
państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności 
w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 
2) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 
wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. poz. 831). 
3) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez 
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). 
4) Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem wejścia w życie ustawy, 
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia 
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie 
z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, 
zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone 
w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą rownież wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
 
 6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

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

 6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki, o których mowa w rozdziale VI ust. 6.1 podpunkt 2) niniejszej SIWZ zostaną 
spełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te wymagania łącznie. 

 6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.1. podpunkt 2) lit. b i c niniejszej 
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

 6.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa 
w Rozdziale VI ust. 6.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

 1)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 W treści zobowiązania powinien być określony: 
 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia; 



 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust.1 pkt 13-23. 

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

 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI ustęp 6.4. 
 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 6.6. Zamawiający wykluczy z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawców: 

 1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 
rozdziale VI ust. 6.1 pkt 2) SIWZ. 

 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania 
określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp, w trybie i na warunkach określonych w 
ust. 7-10 cytowanego artykułu ustawy. 

  
 6.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 6.8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 6.9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 
ustawy Pzp. 

 6.10. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 
według formuły spełnia- nie spełnia. 

  



 ROZDZIAŁ VII: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert n/w 
oświadczenia: 
7.1.1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych – w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, 

7.1.2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych – w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach z punktów 7.1.1 oraz 7.1.2 niniejszej SIWZ będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w punktach 7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Wskazane oświadczenia mają potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wobec 
każdego z nich. 

7.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1.2 niniejszej SIWZ. 

7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1.2 niniejszej SIWZ. 

7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia: wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1: 

-wykaz osób (według wymagań określonych w rozdziale VI ust. 6.1 pkt 2) lit c 
SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik 
nr 4 do SIWZ; 
 

7.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia (według wzoru wskazanego w załączniku 5 do SIWZ), Wykonawca może 



przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.7. W zakresie nieuregulowanym w 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, z późn. zm). 

7.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII ust. 7.1. niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.10 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 
2017 r. poz. 570 ze zm.). 

 
 ROZDZIAŁ VIII:  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VII niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

8.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

8.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być kierowane na adres Zamawiającego, wskazany na stronie tytułowej. 

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gmina@pabianice.gmina.pl, a faxem 
na nr 42 213 96 60. 

8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faxu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 



8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 8.7 niniejszej SIWZ. 

8.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
8.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- Sylwester Izbicki – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami, telefon/fax 42 213 96 60, 42 213 96 76,  
e- mail: sylwester.izbicki@pabianice.gmina.pl, lub gmina@pabianice.gmina.pl 

 
 ROZDZIAŁ IX: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
 ROZDZIAŁ X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert. 
10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
 ROZDZIAŁ XI: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia wymienione w rozdziale VII ust. 7.1 niniejszej SIWZ, 
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5. pkt. 1) niniejszej 
SIWZ; 

11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty. 

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

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



11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust 4 Pzp. 
11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami 

i parafowana, a cała oferta była w trwały sposób połączona, w sposób uniemożliwiający 
jej samoistną dekompletację. 

11.9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie 
Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice i oznakować w sposób wskazany w 
rozdziale XII ust. 12.1 pkt 1) niniejszej SIWZ. 

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. 

11.14. Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone  „ZMIANA” zostaną otwarte 
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 



Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

11.17. 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. 

11.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy 
Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
 ROZDZIAŁ XII: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
12.1.Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz 
opisem: 

Urząd Gminy w Pabianicach  
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

Oferta w postępowaniu na: 
„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rydzyny” 

 Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 14 września 2020 roku o godz. 12:15 
 

i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Torowej 21 w Pabianicach lub przesłać pocztą (lub 
kurierem) na adres Zamawiającego do dnia 14 września 2020 r. do godziny 12:00 (uwaga: 
liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską). 

2)Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
zwrócone Wykonawcom. 

12.2.Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 września 2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego 
(ul. Torowa 21. 95-200 Pabianice). 
Uwagi: 
1)Przedłużenie terminu składania ofert: 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zgodnie z przepisami ustawy Pzp 
przedłużyć termin składania ofert, np. w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia 
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ. 
2) Tryb otwarcia ofert: 
a) otwarcie ofert jest jawne. 
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
c) podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwy (firmy), oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 
d) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 



- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
e) w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
f) Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonywanych poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
 ROZDZIAŁ XIII: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
13.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 łącznej ceny 
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Jest to całkowite wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

13.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca umieszcza uzyskane wartości (netto, brutto, 
podatek VAT) w formularzu ofertowym. 

13.3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 
w górę). 

13.4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
13.5. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych 

polskich (PLN). 
13.6. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę i nie może 

jej zmieniać. 
13.7. Zaproponowana przez wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie podlega 

zmianom w trakcie realizacji umowy. 
13.8. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 
13.9. Jeżeli w postępowaniu 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. 

 



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

14.1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach: 

 
1) Cena „C”- wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie- waga 60%; 
2) Okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 

urządzenia i materiały „G”– waga 40% ; 
 
Ad 1) Dla przyjętego kryterium oceny – cena „C” Zamawiający określi wartość punktową 
ofert na podstawie wzoru podanego poniżej:   

C =
Cenamin

Cena�
× 100 × 0,6 

gdzie: 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”, 
Cena min - najniższa zaoferowana cena wśród złożonych ofert, 
Cena i - cena badanej oferty, 

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ogółem ofert brutto. 
 

Ad 2) Dla przyjętego kryterium oceny – „okres dodatkowej gwarancji na roboty 
budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały” „G” , ponad wymagany 
minimalny okres 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty w sposób określony poniżej 
tj. za zadeklarowanie przez Wykonawcę w ofercie: 
- 6 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji-  10 punktów; 
- 12 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 20 punktów 
- 18 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 30 punktów 
- 24 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 40 punktów; 

UWAGA: 
Wykonawca może wpisać w formularzy ofertowym minimalny okres dodatkowej 
gwarancji wynoszący 0 miesięcy, maksymalny okres dodatkowej gwarancji wynoszący 24 
miesiące. 
Zero punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje 
okresu dodatkowej gwarancji (lub wpisze 0). 
Wykonawca oferując wydłużenie okresu gwarancji określa ją w pełnych miesiącach 
według zasad opisanych wyżej. W razie: 
- wpisania wartości niepełnych, Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół do pełnej liczby 
całkowitej; 
- zadeklarowania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wymienione wyżej w 
miesiącach okresy: 6 lub 12 lub 18 lub 24 miesiące to na potrzeby przyznania punktów 
uznane to zostanie jako zadeklarowanie najbliższego, niższego okresu wymienionego 
wyżej w miesiącach (6 lub 12 lub 18 lub 24 miesięcy), zaś do umowy zostanie wpisany 
zadeklarowany okres gwarancji. 

 
 
14.2. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru: 

K = C + G 



gdzie: 
K – suma punktów oceny 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena; 
G – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: okres dodatkowej 
gwarancji jakości. 

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą liczbę 
punktów (stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej 
kryteriów oceny ofert). 

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na 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, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

 
 ROZDZIAŁ XV: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę 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. 

15.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ważnego 
opłaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysiecy złotych) na okres obowiązywania umowy. 

15.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

15.4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
15.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
15.6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

15.7. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności 



Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 
d) unieważnieniu postępowania 
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
15.8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.8 ustawy Pzp, informacja, o której 
mowa w 15.7.b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

15.9. Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w 15.7. a) i d) na stronie 
internetowej. 
15.10.Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w 15.9, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
 
 ROZDZIAŁ XVI: WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 ROZDZIAŁ XVII: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA. 
17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP dla postępowań poniżej kwoty określonej 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
 ROZDZIAŁ XVIII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA – WZÓR UMOWY, 

W TYM DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W UMOWIE ORAZ KARY UMOWNE. 
Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z wykonawcą stanowi załącznik nr 
6 do SIWZ. Integralną częścią umowy wykonawczej jest umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
18.1. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy, w tym dopuszczalność zmian 
w umowie: 

18.1.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

18.1.2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje 
postanowienia umowy. 

 
 
Wykaz załączników do SIWZ: 

Nr 1 - Formularz ofertowy, 
Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, 



Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień, 

Nr 4 – Wykaz osób, 
Nr 5 - Oświadczenie o pozostawaniu członkiem grupy kapitałowej, 
Nr 6 - Wzór umowy 
Nr 7 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Nr 8 – Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.. 
 

 
 
 
 
 
 
 


