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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. 

ul. Lubichowska 128, 8-200 Starogard Gdański 

NIP 592-020-29-57 

Tel: + 58 56 281 90 

Fax: 58 710 75 78 

www.star-wik.pl  

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 4/PN/2020 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – zmiana z dnia 

17.08.2020 r. 

Dla przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień 
Sektorowych 

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. z wyłączeniem ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 

poz. 1579) 

 

        

„Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Starogardzie Gdańskim” 

  

                                                                                                                                       Zatwierdził:  

                                                                                                            Prezes Zarządu 

                                                                                                            Joanna Myślińska 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Starogard Gdański, dnia 3 sierpnia 2020 r. 

http://www.star-wik.pl/
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

l.p. Oznaczenie 

Części 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Wzór Umowy 

3 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia + Dokumentacja Projektowa 

 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

1) Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

2) Zamawiającego - uważa się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. 

ul. Lubichowska 128, 8-200 Starogard Gdański 

3) Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. wprowadzony Zarządzeniem nr 28/2020 z dnia 

20.07.2020 r. 

4) Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

5) Zamówienie/kontrakt - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między 

Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dla zamówienia pn. 

„Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 

Starogardzie Gdańskim”  

6) Ofertę - należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem oferty; 

7) SIWZ / dokumentacja przetargowa - należy przez to rozumieć komplet dokumentów 

przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór 

Wykonawcy; 

8) IDW - Instrukcja dla Wykonawców 
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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. 

ul. Lubichowska 128, 8-200 Starogard Gdański 

NIP 592-020-29-57 

Tel: + 58 56 281 90 

Fax: 58 710 75 78 

www.star-wik.pl 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego – zamówienie sektorowe. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie Regulaminu 
Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starogardzie 
Gdańskim, wprowadzonym Zarządzeniem nr 28/2020 z dnia 20.07.2020 r. 

Do niniejszego postępowania ma zastosowanie procedura odwoławcza w rozumieniu 
Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Starogardzie Gdańskim DZIAŁ VI §74.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dostępna jest w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.star-wik.pl w zakładce „Przetargi”. 

Postępowanie oznaczone jest jako: 4/PN/2020 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwisowanie fabrycznie 
nowych urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 
Starogardzie Gdańskim. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ: Opis Przedmiotu 
Zamówienia 

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji i z uwagi na 
odpowiedzialność technologiczną i gwarancyjną elementy instalacji do zagęszczania osadu 
powinny stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości od jednego dostawcy posiadającego 
autoryzowany serwis. Zamawiający nie dopuszcza zamontowania urządzenia 
prototypowego. 

 

Ilekroć specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym dokumentacja projektowa) 

wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a które 

mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub 

produktów, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający 

wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
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określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się 

w kolejności:  

- europejskie aprobaty techniczne,  

- wspólne specyfikacje techniczne,  

- normy międzynarodowe,  

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 

specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:  

- Polskie Normy  

- polskie aprobaty techniczne,  

- polskie specyfikacje techniczne. 

Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a 

zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania 

efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez 

dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w 

przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na 

Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są 

zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań 

równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do 

następujących zagadnień: 

• Parametrów technicznych; 

• Trwałości 

• Eksploatacji; 

• Funkcjonalności 

• Rozbudowy; 
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• Celu przedmiotu umowy 

 

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., , 

wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z Wnioskiem ma obowiązek czynności te 

dopełnić. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od 

zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek 

zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży 

po stronie Wykonawcy. 

 

UWAGA! 

W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty, 

dopuszcza się aby Wykonawca sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia poprzez 

dokonanie wizji terenu objętego realizacją niniejszego zadania.  

Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 – 14:30 po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizyty z Panią Teresą Schleiss. 

        3.3 Źródło finansowania  

Środki własne Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK. 

         3.4 Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

42000000-6 Maszyny przemysłowe 

42996000-4 Maszyny do uzdatniania ścieków 

51000000-9 Usługi instalowania 

51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 

 

4. Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, dynamiczny system 

zakupów 

4.1.   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

4.2.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4.3.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4.4.    Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamówienia podobne 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podobne dostawy. 
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6. Informacja o ofercie wariantowej  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający określa następujący terminy realizacji zamówienia: 

nie dłużej niż do dnia 28.02.2021 r., w tym dostawa wszystkich urządzeń do 31.01.2021 r. 

Za termin zrealizowania zamówienia uznaje się pełną dostawę wszystkich elementów 

zamówienia wraz z ich montażem w oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim. 

Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane 

urządzenia – min. 24 miesiące od daty zakończenia montażu, potwierdzonej protokołem 

odbioru montażu podpisanym przez strony umowy .  

8. Warunki udziału w postępowaniu  

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

8.1.a.   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

             Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca jest obowiązany wykazać w sposób szczególny. 

8.1.b. Zdolności technicznej i zawodowej w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia : 

 

 

(*) Przez jedną dostawę z montażem/zadanie rozumie się dostawę wykonaną w ramach jednej 

umowy. 

Wymagania 

Zamawiającego 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 

należycie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem  linii do zagęszczania 

lub odwadniania osadu, w której skład wchodziły co najmniej: dostawa 

wirówki do zagęszczania lub odwadniania osadu, dostawa automatycznej 

stacji przygotowania polielektrolitu wraz z automatyką w/w urządzeń,  z 

których min. 1 dostawa z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania 

osadu była o wartości nie mniejszej niż    500 000 PLN brutto 
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Za ukończone dostawy Zamawiający uważa dostawy, w których urządzenie/system zostało 

dostarczone i zamonotowane w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową i 

dokonano jego rozruchu oraz wydany został protokół odbioru końcowego dostawy.  

8.1.c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

            8.1.d Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art.  

24 ust. 1  pkt. 12-23 u.p.z.p. 

8.2  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia.  

8.3 Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 

dokumentów dotyczących: 

8.3.a  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

8.3.b  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu   zamówienia, 

8.3.c  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

8.3.d  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

8.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.5  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełniania 

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.  

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

9.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawca wraz z ofertą w celu 

wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty): 
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9.1.a. Oświadczenie sporządzone na podstawie wzorów (formularzy) stanowiących 

załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, dotyczący wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich). Informacje zawarte w 

oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

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 zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów, 

sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. 

 

9.1.b. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych 

podmiotów. 

 

9.2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu: 

 

9.2.a. Wykaz dostaw wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów na 

rzecz których zostały wykonane (wg załącznika nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów 

dotyczących tych  dostaw (spełniających warunki określone w pkt. 8.1.b. IDW), określających, 

czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a. poświadczenie/referencje,  

b. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dokumenty potwierdzające czy dostawy zostały 

wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, budzą wątpliwości Zamawiającego, 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio zamawiającemu. 
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W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia 

8.1.b. IDW - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.  

9.2.b wypełnione karty oferowanych urządzeń (wg załącznika nr 4a do SIWZ), potwierdzające, 

że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w SIWZ 

9.2.c oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

oraz, w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

9.3. Zasady składania dokumentów potwierdzających wykazanie spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 Pzp, a także formy, w jakich te dokumenty mogą być składane określa 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2016 poz. 1126). 

9.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

9.6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca składane są w oryginale. 

Zobowiązanie, o którym mowa w  pkt. 8.2 IDW należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty 

inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

9.7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt. 8 IDW, dane finansowe winny 

być przeliczone przez Wykonawców na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego 

Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w BZP, NBP nie opublikuje tabeli kursów, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy 

według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o 
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zamówieniu w BZP. Ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych 

danych finansowych. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 i 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie oryginału pełnomocnictwa 

ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa wyżej. 

10.2. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

10.3. Wszelka korespondencja wymieniana w czasie trwania niniejszego postępowania 

prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

10.4. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) 

upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

10.5. Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę 

wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

10.6.a. określenie celu gospodarczego;  

10.6.b. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 

10.6.c. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz rękojmi; 

10.6.d. zakaz wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

10.6.e. W przypadku utraty przez Lidera Konsorcjum zdolności do czynnego kierowania 

pracami Konsorcjum, Wykonawca (pozostali Partnerzy Konsorcjum) wskażą w 
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terminie 14 dni Zamawiającemu, który z nich przejmuje prawa i obowiązki Lidera. 

Za okoliczność skutkującą przyjęciem, że Lider utracił zdolność do kierowania 

pracami konsorcjum uznaje się: 

▪ otwarcie upadłości likwidacyjnej Lidera,  

▪ śmierć przedsiębiorcy jeżeli Lider jest osobą fizyczną,  

▪ braki w składzie organu uprawnionego do reprezentacji Lidera (jeżeli jest 

on osobą prawną ) uniemożliwiające skuteczne składanie oświadczeń 

woli w sposób zgodny ze sposobem reprezentacji Lidera ujawnionym w 

odpowiednim rejestrze.  

10.7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej 

pod warunkiem zawieszającym. 

11. Wymagania dotyczące wadium 

11.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy PLN). 

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

11.2. Forma wadium 

11.2.a. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie poręczeniem 

pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

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

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zmian.) 

11.2.b. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy: 

a. nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/ 

poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją/poręczeniem, 
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c. kwotę gwarancji/poręczenia, 

d. termin ważności gwarancji/poręczenia, 

e. oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do 

bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy lub 46 ust. 4 a ustawy,   

f. Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był 

krótszy niż okres związania ofertą. 

g. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty 

maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 

11.2.c. Postanowienia pkt 11.2.b. IDW stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 

11.2.a ppkt b i 11. 2.a ppkt e. IDW. 

11.2.d. W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 11.2.a ppkt b - e 

IDW winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców 

tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz 

z podaniem ich nazw i siedzib. 

11.2.e. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o 

którym mowa w punkcie 10.1 IDW. 

11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

11.3.a. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w terminie składania ofert na 

następujący rachunek Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o w Banku  
nr rachunku 53 8340 0001 2002 0001 0495 0005 
 
Tytuł przelewu: „Wadium dla zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń do stacji 
zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie 
Gdańskim” 

 
Dowód zapłaty/wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

11.3.b. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego PWiK STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie 

Gdańskim, ul. Lubichowska 128, przed upływem terminu składania ofert. Wadium 

wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w 

oryginale dołączyć do oryginału oferty. 

11.3.c. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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11.3.d. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

11.4. Termin wniesienia wadium 

11.4.a. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał (zaksięgował) taki przelew przed 

terminem składania ofert. 

11.4.b. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania, jeżeli przed 

upływem terminu składania ofert nie zostanie ona zabezpieczona wadium w  

wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 

11.2.a. IDW. 

11.5. Zwrot wadium 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w §42 Regulaminu.   

 

11.6. Zatrzymanie wadium 

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w §42 Regulaminu. 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

12.1. Informacje ogólne 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania w terminie 5 dni od uzyskania informacji o wyborze oferty, nie później jednak niż 

w dniu podpisania umowy. 

12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny 

brutto podanej w ofercie.  

12.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

12.3.a.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 
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d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

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

Przedsiębiorczości. 

12.3.b. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w Banku nr rachunku z podaniem tytułu wpłaty:  

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr.... (nr umowy nadany przez 

Zamawiającego)”. 

12.3.c. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

12.3.d.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na 

zasadach określonych w § 73 Regulaminu. 

12.3.e. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji 

powinno spełniać  następujące wymagania:  

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 

zamówienia nadany przez Zamawiającego, 

c. precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

d. kwotę gwarancji, 

e. zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

f. określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego, 

g. warunek braku możliwości zmiany gwarancji należytego wykonania bez 

zgodny Zamawiającego. 

Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego 

dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub 

potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść 

Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu 

wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od 

otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu. 
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12.3.f. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert. 

12.3.g. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się 

zapisy § 71 Regulaminu. 

Uwaga! Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub 

poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż zamówienie będzie realizowane przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

12.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna. 

12.4.a. Zamawiający zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia 

w innej formie niż pieniądz, pozostawiając w dokumentacji jego kopię.  

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ IDW 

dokonywane będą w PLN. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1.  Wymagania podstawowe 

14.1.a. Każdy Wykonawca może w niniejszym postepowaniu złożyć tylko jedną ofertę. 

Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez wykonawcę. Wykonawca składający ofertę winien spełniać wymagane przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

14.1.b. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

14.1.c. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 

jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

być podpisane przez wszystkie te osoby. 

14.1.d. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię 
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poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub osoby, których 

uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) 

Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

14.1.e. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ-IDW powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 

formie  zgodnej z niniejszą SIWZ-IDW.     

14.1.f. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej oznaczenie 

nazwy (firmy) i siedziby.  

14.1.g. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14.2. Forma oferty 

14.2.a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, 

wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14.2.b. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ-IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

14.2.c. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

14.2.d. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 

Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być 

numerowane i parafowane. 

14.2.e. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

14.2.f. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. 

Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, inne niż 
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oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14.2.g. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.3. Zawartość oferty 

14.3.a. Kompletna oferta musi zawierać: 

a. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ-IDW; 

b. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 

rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

c. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 

kserokopie, poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z zapisami pkt 14.1.d. 

IDW); 

d. Dowód wniesienia wadium; 

e. Inne dokumenty wymagane w pkt 9 IDW. 

14.3.b. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14.3.c. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 

Zamawiającego.  

14.3.d. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców 

przetłumaczone na język polski. 

14.3.e. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację. 
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14.3.f. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

14.3.g. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień 

jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o 

zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający publikuje na stronie internetowej. 

15.2. Zmiany w treści SIWZ 

15.2.a. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed upływem terminu do składania 

ofert, może zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę  

Zamawiający udostępni na stronie internetowej na której został opublikowany SIWZ. 

15.2.b. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : 

Pani Joanna Rzepka – sprawy merytoryczne, e-mail: rzepka@navicon.com.pl; 

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gdańskim, ul. 

Lubichowska 128, 83-200 w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  7.09.2020 r. do godz.  12:00 

 

17.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o 

ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański” 

Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania: 

„Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Starogardzie Gdańskim” 

Nie otwierać przed dniem: 7.09.2020 r. godz. 12.15. 

17.3 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

17.4 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

18.1  Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

18.2 Zmiana złożonej oferty 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia 

kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„zmiana nr .....”. 

18.3 Wycofanie złożonej oferty 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy 

złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 

kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański  

 

W dniu 7.09.2020 o godz.  12:15 

20. Tryb otwarcia ofert  

20.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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20.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”.  

20.3 Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

20.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

b. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

c. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach.  

21. Termin związania ofertą 

21.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

21.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 

dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

21.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 23.2 IDW, nie powoduje utraty wadium.  

21.4 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny 

22.1 Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian zgodnie z załączonym wzorem 

umowy oraz zapisami punkt 33 IDW). 

22.2 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą i znajomością techniczną 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca w oparciu o pkt. 3 SIWZ, część III SIWZ (Dokumentacja Projektowa), jak również 

wszystkie zmiany i wyjaśnienia, określi w treści oferty (przy czym sporządzenie oferty 

rekomenduje się w oparciu o formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ) wartość 

oferty netto, stawkę i wartość podatku VAT i cenę oferty brutto (cyfrowo i słownie) za całość 
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zamówienia w złotych polskich.  Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. 

zm.).  

a) Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania niniejszego zamówienia (tj. m.in.: koszty: dostawy i montażu przedmiotu 

zamówienia, koszty zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, 

koszty transportu, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie oczyszczalni, naprawy 

ewentualnych szkód na terenie oczyszczalni spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, koszty napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, 

koszty wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów, m.in. koszty związane z zapewnieniem 

przeprowadzenia i pozytywnego zakończenia rozruchu technologicznego dostarczonych 

urządzeń i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty 

obowiązkowego serwisu urządzenia przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi oraz 

wszystkie koszty jakie wykonawca musi ponieść, aby zrealizować zamówienie zgodnie z 

zapisami SIWZ. Cena ryczałtowa musi w szczególności zawierać wszystkie koszty niezbędne do 

terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż koszty obowiązkowych usług serwisowych urządzeń 

wymaganych do utrzymania gwarancji producenta są po stronie Wykonawcy. Oznacza to, że 

Wykonawca kalkulując cenę oferty musi w niej uwzględnić koszty związane z obowiązkowym 

serwisem urządzeń przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi.  

Za obowiązkowe koszty serwisu Zamawiający rozumie takie koszty, które musiałby ponieść 

w ramach zawartej po uruchomieniu urządzeń umowy serwisowej zapewniającej utrzymanie 

gwarancji producenta tj. koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i ewentualnych 

innych wymaganych działań serwisowych. Koszty materiałów zużywających się w trybie 

normalnej eksploatacji nie będą zawarte w koszcie usługi serwisowej – pokryje je 

Zamawiający. 

Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w ofercie Wykonawcy winna 

gwarantować pełną realizację zamówienia. 

Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo 

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia w sposób należyty, a także sprawdzenie warunków wykonania 

zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Niedoszacowanie, pominięcie 
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oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku 

ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, w tym dokumentację projektową oraz  szczegółową 

specyfikację wykonania i odbioru robót.  

22.3 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia nieujęte 

w  dokumentacji przetargowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Koszt serwisu 

dostarczonych przez wykonawcę urządzeń na cały okres trwania gwarancji i rękojmi znajduje 

się po stronie wykonawcy. 

22.4 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie 

oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

22.5 Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych 

polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza) w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 

22.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie dokonania prawidłowej 

oceny.  

22.7 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty z uwzględnieniem zmian 

wynikających z poprawy ewentualnych omyłek rachunkowych. 

22.8 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części 

II niniejszej SIWZ tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23.1 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 

zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w 

Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i 

porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.  

23. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia: 
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23.2 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

L.p. OPIS KRYTERIÓW OCENY SYMBOL 
WARTOŚĆ 

PUNKTOWA 
WAGI w % 

1. CENA OFERTY C 100 

 

23.1  Opis kryterium CENA OFERTY (C)  

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium, obliczona zostanie na podstawie 

następującego wzoru: 

(C min : C of) x 100 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium 

 C min – najniższa cena brutto z zaoferowanych 

 C of – cena brutto w badanej ofercie 

a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w 

kryterium cena oferty: 100 punktów; 

b) Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto 

zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny 

podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 

określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100 pkt. 

24.  Oferta z rażąco niską ceną.   

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę 

obiektywne czynniki, w szczególności:  oszczędność metody wykonana zamówienia, wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęto do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 

200, poz. 1679 z późn. zm.), wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 

przepisów, czynników wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązującym w miejscu w którym realizowane jest zmówienie, przepisów 

wynikających z praw a ochrony środowiska lub powierzenia części zamówienia do wykonania 

podwykonawcy.  
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25. Informacje dotyczące podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa. 

25.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

25.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w  formularzu ofertowym, 

o ile są mu znane na tym etapie. 

25.3 Umowa o podwykonawstwo musi zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu. 

25.4 Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 

dni. 

25.5 W przypadku podmiotów tworzących konsorcja (wykonawców/podwykonawców) umowa 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane na jej podstawie roboty. 

25.6 W umowie należy zastrzec, że w przypadku gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające zostać zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowić 

będą wzajemne kompensaty, całość kwoty na jaką opiewa faktura traktuje się jako zapłatę 

należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych 

prac. 

25.7 W umowie należy zastrzec, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może 

przenosić wierzytelności wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody 

wykonawcy i Zamawiającego. 

25.8 Dalsze regulacje dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy. 

 

26. Tryb oceny ofert  

26.1    Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

26.1.a W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie 

terminie od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 

 26.1.b Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty: 
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a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

26.1.c Oczywista omyłka to omyłka, której oczywistość nasuwa się sama każdemu bez 

potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Omyłka pisarska to m.in. mylna 

pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego 

przekręcenie, błąd co do daty. Omyłka rachunkowa to omyłka w przeprowadzeniu 

rachunków na liczbach, dokonaniu nieprawidłowego działania arytmetycznego. 

Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT nie stanowi oczywistej omyłki 

rachunkowej. 

26.1.d Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 

poprawieniu omyłki, o której mowa w pkt. 26.1.b.-c. IDW nie zgodzi się na poprawienie tej 

omyłki, zostanie odrzucona.  

26.2  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do 

oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 

spełnia.  

27.   Wykluczenie Wykonawcy 

27.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1. u.p.z.p.  

27.2 Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

28.   Odrzucenie oferty 

28.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w § 56 Regulaminu. 

28.2 Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty. 
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29. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

29.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

29.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

29.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

podając:  

29.3.a nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, 

także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację;  

29.3.b informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach 

odrzucenia oferty. 

29.3.c  informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia 

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

30. Zmiany w zakresie zawartej umowy. 

30.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie, w przypadkach określonych we 

wzorze umowy, będącym częścią niniejszej SIWZ. 

31. Unieważnienie postępowania  

31.1 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacjach określonych w § 6 Regulaminu. 

31.2 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

31.2.a ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w 

przypadku  unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) 

31.2.b złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku 

unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert). 

32.  Środki ochrony prawnej 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w ustaleniach Działu VII Regulaminu. 
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33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub e-mailem (na dresy wskazane w pkt 17 

IDW), w języku polskim. W przypadku przekazywania korespondencji pocztą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma 

pisemna jest zawsze dopuszczalna. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o 

których mowa powyżej uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w 

taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. 

34.  Wykaz załączników do niniejszej SIWZ- IDW 

Załącznikami są następujące wzory 

a. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 

b. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

c. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania 

d. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu dostaw wykonanych przez Wykonawcę 

e. Załącznik nr 4a – Karty urządzeń 

f. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej 

g. Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania innego podmiotu 

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ -IDW. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 1– Wzór Formularza Oferty.  

FORMULARZ OFERTY  

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

w Starogardzie Gdańskim 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 

28, 83-200 Starogard Gdański 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:  Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na ternie Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim 

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie niniejszego zamówienia  
 
 
a) oferuję/emy wykonanie zamówenia za cenę ryczałtową brutto: 
 
cena brutto:    ............................... zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………) 

 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 4/PN/2020 
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w tym: 

Podatek VAT (stawka)………… wartość …………………………… zł 

Wartość netto …………………………………. Zł, 

przy czym: 

• Wartość dostawy wirówki zagęszczającej wynosi: …………………….. netto, 
…………………….brutto 

• Wartość dostawy pompy nadawy osadu do zagęszczania wynosi: ………………….. netto, 
…………………. Brutto 

• Wartość dostawy pompy osadu zagęszczonego wynosi: ……………. netto, 
……………………………………..brutto, 

• Wartość dostawy automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu wynosi: 
…………………….netto, …………………………….. brutto, 

• Wartość dostawy maceratora sitowo-nożowego osadu zagęszczonego wynosi: 
………………………netto, …………………………brutto, 

• Wartość dostawy pompy do dozowania polielektrolitu do wirówki wynosi: 
…………………………..netto, …………………………brutto, 

• Wartość dostawy szafy sterowniczej wynosi: ……………………………………netto, 
………………………..brutto, 

• Wartość montażu i instalacji w/w urządzeń wraz z kosztem pozostałych elementów 
technologicznych do zamontowania, rozruchem oraz szkoleniem użytkownika wynosi: 
……………….netto, …………….. brutto, 

• Wartość wykonania instalacji wentylacyjnych dla I etapu wynosi: ………………………netto, 
……………………..brutto, 

• Wartość wykonania instalacji kanalizacyjnych dla I etapu wynosi: ………………………netto, 
……………………..brutto, 

• Wartość wykonania robót budowlanych dla I etapu wynosi: ………………………netto, 
……………………..brutto, 

• Wartość wykonania instalacji elektrycznych dla I etapu wynosi: ………………………netto, 
……………………..brutto, 

• Wartość wykonania automatyki dla I etapu wynosi: ………………………netto, 
……………………..brutto, 

b) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

c) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z celem oraz z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

d) zobowiązuje się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie do dnia:           

               28.02.2020 r.  r. 

        f) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  

g) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

h) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) 

się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ,  
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i) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]2,  

j) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia, 

 

5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

   

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/PN/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 

28, 83-200 Starogard Gdański 

WYKONAWCA:……………………. 

 

l.p. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :   

Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

w Starogardzie Gdańskim, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiajacego w pkt. 8  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                                                                      ………………………………………………………………. 

                                   (podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………, w 
następującym zakresie: 
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                                                                                         ……………………………………………………………… 
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                                 (podpis) 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 

        
 ……………………………………………………………… 

                                 (podpis) 
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postępowania 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/PN/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 

28, 83-200 Starogard Gdański 

WYKONAWCA: 

 

l.p. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa i montaż 

urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie 

Gdańskim 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 
 

      ……………………………………………………………… 
                                 (podpis) 

 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
art.24ust.1pkt13-14,16-20). 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                              ……………………………………………………………. 

                               (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
                                                    ………………………………………………………………. 

                                (podpis) 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        
 ……………………………………………………………… 

                                (podpis) 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu dostaw wykonanych przez Wykonawcę 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/PN/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 

28, 83-200 Starogard Gdański 

WYKONAWCA: 

 

l.p. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, następujące 

zamówienia na dostawy : 

L.p. 

Nazwa zamówienia 

(wykonanych 

dostaw) 

Wartość  

zamówienia 

w PLN  (bez VAT) 

Miejsce i 

przedmiot 

zamówienia * 

Data wykonania 

(data 

zakończenia 

dosatwy) 

 

Oświadczenie o 

zakończeniu** 

Zamawiający  (nazwa, 

adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

..       

..       

UWAGA: 

*Wykonawca wskazuje wszystkie cechy wykonanej dostawy potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu 
** Wykonawca oświadcza, iż w powyżej wskazanych zamówieniach dostawy zostały ukończone, tj 
dostawa została ukończona w taki sposób, że stanowi ona całość techniczno-użytkową i dokonano 
jej rozruchu – potwierdzając taki stan rzeczy wpisując słowo: „ZAKOŃCZONO”   

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane 
należycie i  prawidłowo ukończone.   

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 4a 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/PN/2020 

 
 
KARTY URZĄDZEŃ 
 

A. WIRÓWKA ZAGĘSZCZAJĄCA 
 

1 NAZWA PRODUCENTA  

2 TYP URZĄDZENIA  

3 Wydajność hydrauliczna Qv [m3/h]  

4 Wydajność masowa Qm [kg s.m/h]  

5 Moc znamionowa łączna P2 [kW]  

6 Podstawowe wyposażenie [czujniki, 
opomiarowanie] 

 

7 Materiał wykonania bębna [rodzaj 
stali] 

 

8 Średnica bębna  

9 Ochrona przed ścieraniem: ślimaka, 
na wyjściu z bębna fazy stałej, w 
łapaczu fazy stałej, w rozdzielaczu 
ślimaka 

 

10 Inne (do wypełnienia jako opcja dla 
Wykonawcy) 

 

 
 

B. POMPA NADAWY OSADU 
 

1 NAZWA PRODUCENTA  

2 TYP URZĄDZENIA  

3 Wydajność Q [m3/h]  

4 Ciśnienie p [bar]  

5 Moc P2 [kW]  

6 Obroty  

7 Typ napędu  

8 Inne (do wypełnienia jako opcja dla 
Wykonawcy) 

 

 
C. POMPA OSADU ZAGĘSZCZONEGO 

 

1 NAZWA PRODUCENTA  

2 TYP URZĄDZENIA  

3 Wydajność Q [m3/h]  

4 Ciśnienie p [bar]  

5 Moc P2 [kW]  

6 Obroty  

7 Typ napędu  

8 Inne (do wypełnienia jako opcja dla 
Wykonawcy) 
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D. AUTOMATYCZNA STACJA PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU 
 

1 NAZWA PRODUCENTA  

2 TYP URZĄDZENIA  

3 Możliwe do zastosowania rodzaju 
poliekektrolitu [proszkowy, ciekły, 
proszkowy i ciekły] 

 

4 Rodzaj zbiornika  

5 Zakres stężeń [%]  

6 Podstawowe wyposażenie [czujniki, 
dozownik polimeru, itp] 

 

7 Materiał wykonania pojemnika 
polimeru 

 

8 Inne (do wypełnienia jako opcja dla 
Wykonawcy) 

 

 
E. MACERATOR SITOWO-NOŻOWY 

 

1 NAZWA PRODUCENTA  

2 TYP URZĄDZENIA  

3 Wydajność Qmax [m3/h]  

4 Masa [kg]  

5 Moc P2 [kW]  

6 Rodzaj stopnia rozdrabniania [stały, 
zmienny] 

 

7 Materiał wykonania bębna [rodzaj 
stali], sposób regulacji stopnia 
rozdrabniania 

 

8 Sposób kontroli docisku noży do sita  

9 Opór hydrauliczny maceratora [bar]  

10 Materiał wykonania separatora i 
głowicy tnącej [rodzaj stali] 

 

11 Rodzaj noży   

12 Rodzaj sita  

13 Inne (do wypełnienia jako opcja dla 
Wykonawcy) 

 

 
F. POMPA DOZOWANIA ROZTWORU POLIELEKTROLITU 

 

1 NAZWA PRODUCENTA  

2 TYP URZĄDZENIA  

3 Wydajność Q [m3/h]  

4 Ciśnienie p [bar]  

5 Moc P2 [kW]  

6 Obroty  

7 Typ napędu  

8 Inne (do wypełnienia jako opcja dla 
Wykonawcy) 

 

 
G. SZAFA STEROWNICZA 
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1 NAZWA PRODUCENTA  

2 TYP URZĄDZENIA  

3 Rodzaj wyposażenia [falowniki]  

4 Sposób chłodzenia  

5 Stopień ochrony IP  

6 Zakres sterowania  

7 Sygnały  

8 Inne (do wypełnienia jako opcja dla 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej 
 
Dostawa:  Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Starogardzie Gdańskim 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/PN/2020 

 
ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 28, 
83-200 Starogard Gdański 
 

   WYKONAWCA: 

 
l.p. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 
Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

• należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, i w związku z tym 
składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

1) ………………………………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 

• nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy*;  
* niepotrzebne skreślić 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 
 
 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 6- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  4/PN/2020 

 

   ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o ul. Lubichowska 28, 

83-200 Starogard Gdański 

   WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU  
 

Ja/My niżej 
podpisany(ni)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji swoje zasoby) 
 
o ś w i a d c z a m(y), 

że wyżej wymieniony podmiot odda Wykonawcy:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres wykonawcy) 
 
do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia : 
 
1. Zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy 1: 

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3 : 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY W ZAKRESIE 

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LUB DOŚWIADCZENIA. 

Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w zakresie w jakim udostępniłem swoje zasoby 
Wykonawcy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
……………………………………………..                                                          
      (miejscowość i data)                                                                    
 

………………………………………………………………….. 
 (podpis  z  pieczątką imienną osoby lub osób  

                                                                                                 upoważnionych  do podpisu w imieniu  podmiotu 
trzeciego) 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

• zdolność techniczna lub zawodowa, 
2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby 

nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i 
dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument 
powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

3. Np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 


