SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń do modernizacji dwóch reaktorów SBR w oczyszczalni ścieków
w Rabce-Zdroju
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
znak sprawy ZWK/2852/2020
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój zaprasza do składania
ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 132 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz innych, o wartości szacunkowej zamówienia nie
przekraczającej kwoty 428 000 EUR, tj. poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ww. Ustawy.
Kurs euro 4,2693, znak sprawy: ZWK/2852/2020
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój,
NIP: 735-21-97-614 REGON: 491934104
Tel.: 18 26 77 130
fax: 18 26 92 262
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
storna internetowa: http://www.zwik-rabka.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie sektorowe – dostawy.
Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamówień nie podlegających ustawie Prawo zamówień
publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce -Zdroju w zw. z art. 132 ust.
1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Zamawiający wypełnia przesłanki zawarte w art. 132 ust 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do modernizacji dwóch reaktorów SBR
działających w oczyszczalni ścieków Zamawiającego, obejmująca:
1. Ruszt napowietrzający - demontaż zużytych oraz instalacja nowych rusztów
napowietrzających:
 Ruszt w każdym z reaktorów SBR musi być podzielony dodatkowo na 4 sekcje. Każda sekcja
napowietrzająca powinna być wyposażona w przepustnicę centryczną z napędem ręcznym i
uszczelnieniem, dla umożliwienia odcięcia części rusztów w razie awarii.
 Wszystkie przewody sprężonego powietrza - ruszty napowietrzające (przewody pionowe,
rozdzielające i rozdzielcze wraz z zamocowaniami) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej
min. 0H18N9 (304).
 Rurociągi powietrzne zasilające każdy z SBR-ów muszą być zaopatrzone w zawory odcinające.
 Każdy reaktor SBR musi być zasilany sprężonym powietrzem poprzez elektryczną przepustnicę
regulacyjną. Ponadto, pomiędzy reaktorami należy wykonać połączenie przewodem z
odcięciem z przepustnicą regulacyjną.
 Istniejące przewody zasilające, tj. rurociągi sprężonego powietrza pomiędzy stacją dmuchaw, a
pionami rozprowadzającymi w każdym SBR, nie wymagają wymiany.
 Układ rusztów napowietrzających powinien mieć zapewnioną możliwość odwodnienia.
 Ruszty napowietrzające należy wypoziomować aby różnica rzędnych posadowienia dyfuzorów
w jednej komorze nie była większa niż 0,5 cm.
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System napowietrzania powinien zapewnić pokrycie maksymalnego godzinowego
zapotrzebowania na tlen rozpuszczony w reaktorach biologicznych, na poziomie O2 = 354 kg
O2/h.

2. Dyfuzory drobnopęcherzykowe - demontaż zużytych oraz instalacja nowych :
 Należy przewidzieć zastosowanie wyłącznie napowietrzania drobnopęcherzykowego,
realizowanego za pomocą dyfuzorów membranowych, rurowych z membraną wykonaną z PU
(poliuretan). Korpus dyfuzora wykonany z PP.
 Parametry dyfuzorów: o średnica znamionowa dyfuzora 63 mm, całkowita długość dyfuzora
820 mm, długość czynna 750 mm, sposób łączenia dyfuzorów: łącznik ¾’’ wykonany ze stali
0H18N9 wg PN (AISI 304 ), o membrany muszą być mocowane bezstopniowymi obejmami
wykonanymi ze stali min. 0H18N9 wg PN ( AISI 304 ),
 Liczba i zagęszczenie dyfuzorów musi zapewnić dostarczenie do komory wymaganej ilości
tlenu oraz wymieszanie całej objętości komory, eliminujące sedymentację osadu czynnego w
fazie napowietrzania.
3. Układ doprowadzania ścieków do reaktorów SBR
 W ramach przebudowy układu dopływu ścieków do reaktorów należy przedłużyć istniejące
rurociągi tłoczne DN 300 w pobliże dna reaktorów i wykonać na całej powierzchni reaktorów
system równomiernego, wielopunktowego rozprowadzenia ścieków do warstwy osadu
zatrzymanego w reaktorze po fazie sedymentacji i dekantacji w poprzednim cyklu.
 System rozprowadzenia ścieków nie może kolidować z rusztem napowietrzającym, ani
zakłócać i obniżać efektywności pracy dyfuzorów napowietrzających.
4. System mieszania w reaktorach SBR - demontaż zużytych oraz instalacja nowych
mieszadeł:
 Należy
zastosować
mieszadła
wolnoobrotowe
ze
śmigłem
trzyłopatowym
samooczyszczającym się, o wysokiej sprawności i średnicy do D=2,0 m;
 Liczba mieszadeł w każdym reaktorze – 2 szt. Mieszadła powinny zapewniać utrzymanie
minimalnej prędkości 30 cm/s w całej objętości reaktora.
 Elementy składowe mieszadeł muszą być wykonane z wytrzymałych materiałów odpornych
na korozję:
 Śmigło wykonane z poliuretanu wzmacnianego włóknem szklanym

 Piasta wykonana z żeliwa klasy min. GG25;
 Obudowa mieszadła wykonana z żeliwa klasy min. GG25 zabezpieczona powłoką
antykorozyjną;
 Wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431 i nie gorszych
właściwościach mechanicznych i wytrzymałościowych.
 Zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonane ze stali kwasoodpornej klasy
minimum AISI 316L;
 Wymagania dla uszczelnień:

 Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne pojedyncze wykonane z materiału o nie gorszej
odporności antykorozyjnej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż
14g/cm3, produkowane przez dostawcę urządzenia.
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 Uszczelnienia wewnętrzne wargowe;
 Komora olejowa uszczelnienia musi być wypełniona olejem parafinowym – nieszkodliwym
dla środowiska w przypadku powstania wycieku.



Mieszadło musi być wyposażone w zabezpieczanie przed nadmiernym wzrostem temperatury
oraz w czujnik kontroli zawilgocenia, współpracujący z układem sygnalizującym.



Konstrukcja nośna powinna zapewniać stabilną pracę mieszadła a elementy tej instalacji muszą
być wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304.
Należy zapewnić dostęp eksploatacyjny do mieszadeł. Prowadnice powinny umożliwiać:
 instalację mieszadła na dowolnej wysokości,



 ustawienie kątów osi mieszadła w płaszczyźnie pionowej w zakresie ± 15o
 bezpieczną obsługę, dzięki wyprowadzeniu górnej części prowadnic na odpowiednią
wysokość
 prowadnice powinny być wyposażone w ogranicznik dolny zabezpieczający śmigła
przed uszkodzeniem w wyniku uderzenia o dno oraz amortyzator.
5.


System dekantacji ścieków - demontaż zużytych oraz instalacja nowych dekanterów
Należy zastosować dekantery z grawitacyjnym odpływem ścieków oczyszczonych, w liczbie
2 dekantery w każdym reaktorze SBR. Oba dekantery powinny być włączone do istniejącego
rurociągu spustowego wewnątrz reaktora, przed przejściem przez ścianę boczną reaktora.
 Jeden z dekanterów zamontowany w miejscu istniejącego, natomiast drugi w miejscu
zapewniającym możliwie równomierne obciążenie krawędzi przelewowych i powierzchni
reaktora podczas dekantacji przy jednoczesnej minimalizacji długości nowych rurociągów
włączeniowych do istniejącego systemu odprowadzania ścieków.
 Wydajność zastosowanych dekanterów w każdym reaktorze ma zapewnić odprowadzenie
maksymalnej objętości wymiennej w ciągu jednej godziny pracy w fazie dekantacji Q = 3000
m3/h.
 Dekanter ma zapewnić takie pobieranie dekantowanych ścieków, aby wyeliminować
przedostawanie się kożucha i kłaczków osadu do rury spustowej, Należy zastosować dekanter,
zapewniający podniesienie przelewu odpływowego ponad zwierciadło ścieków w fazie
napowietrzania i mieszania, a następnie opuszczenie przelewu po fazie sedymentacji poniżej
zwierciadła ścieków (dekanter z ruchomym ramieniem, dekanter teleskopowy, dekanter z
mechanicznym zamknięciem wlotu).
 Dekantery powinny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 (nie
dopuszcza się dekanterów z przewodami elastycznymi).

6.

System odprowadzania ścieków z reaktorów SBR
Udrożnienie układu odprowadzania ścieków oczyszczonych wymaga:



likwidacji zwężek zainstalowanych na rurociągach spustowych z dekanterów tj. zwężek
symetrycznych DN500/DN400 L=300 mm wraz z elementami orurowania DN 406,4 (rura
L=500 mm, łuk 25o L= 621 mm, rura jednokołnierzowa L=750 mm) z równoczesnym
przedłużeniem rurociągu spustowego DN 500 do miejsca zainstalowania nowych przepustnic
DN 500 z napędem elektrycznym oraz wykonaniem przejść wodoszczelnych przez ściany
komory zasuw,
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zainstalowania nowych przepustnic DN 500 w miejsce istniejących DN 400,
wymiany rozejścia: DN 500 na 2xDN 400 na rozejście: DN 600 na 2xDN 500,
likwidacji zwężki DN 600/DN 500, L = 600 mm i zastąpienia jej odcinkiem DN 600 z
przejściem wodoszczelnym przez ścianę komory zasuw.

2) Wykonawca będzie zobowiązany do montażu dostarczonych urządzeń i przeprowadzenia ich
pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia załogi w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
3) Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczenia reaktorów (wraz z usunięciem i
zagospodarowaniem zalegających osadów i szlamów, których szacowana ilość wynosi co
najmniej 400 m³ w każdym z reaktorów).
4) Wykonawca będzie zobowiązany również do zagospodarowania na własny koszt odpadów
powstałych z demontażu (poza odpadami metalowymi, które będą do rozdysponowania przez
Zamawiającego) oraz zalegających w reaktorach zgodnie z zachowaniem wymogów określonych
przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 poz. 797, z późn. zm. oraz
innych powiązanych aktów wykonawczych).
5) Wszystkie urządzanie muszą być tak zamontowane, aby był do nich bezpieczny dostęp, który
będzie umożliwiał przeprowadzenie wszelkich prac serwisowych wymaganych przez producenta
w dokumentacji techniczno-ruchowej.
6) Wykonawca podczas realizacji zamówienia bezpośrednio w reaktorach będzie zobowiązany do
utrzymania możliwości pracy oczyszczalni w takim zakresie, aby wprowadzane ścieki do
odbiornika spełniały warunki aktualnego Pozwolenia Wodnoprawnego Zlecającego.
7) Ze względu na złożoność prac zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji
zamówienia przed złożeniem oferty.
8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
9) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw
produktów (materiałów) należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów
„równoważnych", tzn. o porównywalnych parametrach techniczno-jakościowych, czyli
o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Kod CPV
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
42996900-3 - Urządzenia do obróbki osadów
39350000-0 - Urządzenia do obróbki ścieków
5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Termin rozpoczęcia: 14 dni od daty podpisania umowy.
Termin zakończenia: 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia.
Miejsce: WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE, POWIAT: NOWOTARSKI, GMINA: RABKAZDRÓJ, OBRĘB: ZARYTE, DZ. EWID. NR 1815/2, 1816/2, 5956/5.
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW:
10) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23)
i ust. 5 pkt 1), 3), 5), 6), 8) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1, 1a, 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawcy - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową nie mniejszą
niż 1 000 000,00 zł oraz
- posiada ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych – również wykonuje), przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie
realizacje polegające na dostawie urządzeń do ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków,
przy czym żadna z tych dostaw nie może opiewać na kwotę mniejszą niż 1 000 000,00 zł
netto.
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
1. Zamawiający wyklucza z podstępowania wykonawców na podstawie przesłanek wykluczenia
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17
ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
 zamawiającym
 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 członkami komisji przetargowej,
 osobami, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
złożyły oświadczenie o bezstronności,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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c) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
d) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w ppkt c) powyżej;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych
dokumentach i oświadczeniach, wymaganych w Rozdziale 8 SIWZ.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymaganych w Rozdziale 9 SIWZ.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
10. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ
Z OFERTĄ
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3
do SIWZ - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4
do SIWZ - o braku podstaw do wykluczenia;
Informacje zawarte w oświadczeniach a) i b) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
c) Potwierdzenie wniesienia wadium.
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2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
(wzór stanowi załącznik nr 7) takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty katalogowe dla
dostaw sprzętu określonego w pkt 3 SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie kart
katalogowych w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA,
KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA
1. 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.
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub
posiada zdolność kredytową, przy czym dokumentami, o których mowa, są informacje
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania dokumentu;
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
2 mln zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej – wykazu wykonanych dostaw, 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, dat wykonania
(dd/mm/rrrr lub od kiedy (dd/mm/rrrr) - do kiedy (dd/mm/rrrr) – w przypadku dostaw
sukcesywnych) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane należycie. W wykazie należy podać dostawy w zakresie
wskazanym w opisie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 8 SIWZ.
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
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5)

6)

7)

8)

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie wykonawcy w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 6) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
Pzp; obowiązek złożenia dokumentów dotyczy także wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia a także Wykonawców, na zasobach których
wykonawca polega, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert;
b) pkt 4), 5) oraz 7) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w spawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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3.

4.

5.
6.

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
9) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby;
10) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 6), składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt a), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 i art. 24 ust. 5 pkt 5-6 oraz wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia a także gdy Wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych to w
odniesieniu do tych podmiotów;
11) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
w zakresie: kwoty, jaką 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 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 - wzór oświadczenia
wraz z listą podmiotów stanowi załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów (...) z dnia 26.07.2016 r. (zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).
Dokumenty ofertowe:
a) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.
c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ.
d) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 do SIWZ.
e) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, które należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty
upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
f) Potwierdzenie wniesienia wadium.
Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie załączniki.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy ceny jednostkowe
poszczególnych urządzeń.
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Uwagi: Przywołanie poszczególnych przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi
bezpośrednie odwołanie do ich treści a nie do stosowania ustawy Prawo Zamówień publicznych wprost.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej i/lub drogą faksową na nr
faksu: 18 26 92 262, pocztą elektroniczną na adres: poczta@zwik-rabka.pl, z zapytaniem
o wyjaśnienia do treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ pod warunkiem,
że zapytanie do treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli treści zapytania do
SIWZ wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić zapytanie bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania zapytań do treści SIWZ.
3. Wyjaśnienia na zadane zapytania staną się integralną częścią SIWZ.
4. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Jan Śmiałek w zakresie merytorycznym,
Robert Wojdyła w zakresie formalnym.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub drogą faksową na nr faksu:
18 26 92 262, pocztą elektroniczną na adres: poczta@zwik-rabka.pl, z tym, że każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, za wyjątkiem
świąt.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 14.01.2021r. o godzinie 14:00.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 71 8815
0002 0000 0012 4810 0001 z adnotacją: Wadium do sprawy ZWK/2852/2020 pn. Dostawa
urządzeń do modernizacji dwóch reaktorów SBR w oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju.
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
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5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy wnieść przez upływem terminu składania
ofert w formie oryginału dokumentu wadialnego wystawionego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych od jego wystawienia w imieniu gwaranta.
6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału
w postepowanie lub brak podstaw wykluczenia, pełnomocnictw lub nie zgodził się na
poprawę omyłek, o których mowa w pkt 17.3 SIWZ, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w SIWZ,
 zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do
pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, w takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Oświadczenia i dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
z uwzględnieniem zapisów SIWZ.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna, a dokumenty ofertowe podpisuje tylko jeden ze
wspólników spółki cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla
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niego upoważnienie do reprezentowania ich w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką
cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej
formie działalność gospodarczą).
8. Zaleca się aby oferta była sporządzona wg Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
9. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ppkt 11), oraz w sposób trwały ze sobą połączone.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu
poprzednim winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem
ciągłości numeracji stron oferty.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego oświadczenia
o wprowadzeniu takich zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana
oferta, z dopiskiem na opakowaniu, np.: „Zmiana oferty na ……………… - znak sprawy
…………….”. Koperty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy otwarciu ofert
i załączone do oferty.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. Wycofanie
złożonej oferty nastąpi w chwili złożenia pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty,
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
14. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, a także pełnomocnictwa, o których mowa w Rozdziale
7 i 8 SIWZ składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, są składane za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
15. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy oraz zaadresowane:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Zaryte 141A
34-700 Rabka-Zdrój
OFERTA NA:
Dostawa urządzeń do modernizacji dwóch reaktorów SBR w oczyszczalni ścieków w RabceZdroju
znak sprawy: ZWK/2852/2020
Nie otwierać przed dniem 14.01.2021 r., godz. 14:10
16. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania.
17. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój, pok. 7, do dnia
14.01.2021 r. do godz. 14:00.
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15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój, pok. 7, w dniu
14.01.2021 r. o godz. 14:10
Informacja z otwarcia ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o. http://www.zwik-rabka.pl w dniu otwarcia ofert.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Oferta musi zawierać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie
koszty związane z jego prawidłową realizacją oraz z uwzględnieniem wymaganych prawem
opłat, wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena musi być zapisana liczbowo.
3. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Oferta zostanie przyjęta do oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, określonym w
rozdziale 16 SIWZ.
17. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Kryteriami jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:
Cena
Gwarancja

– waga 60 pkt
– waga 40 pkt

Z tytułu poszczególnych kryteriów badana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku, liczbę punktów Λ zgodnie z następującymi wzorem:
1. Cena:    min  W
o

gdzie:
a) Λ to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium;
b) Λmin to najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert w badanym
kryterium;
c) Λo to cena zaoferowana przez wykonawcę badanej oferty;
d) W to waga badanego kryterium.
2. Gwarancja:


za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy lub dłuższej Wykonawca otrzyma
- 40 pkt
 za zaoferowanie gwarancji wynoszącej od 48, ale krótszej niż 60 miesięcy
Wykonawca otrzyma - 20 pkt
 za zaoferowanie gwarancji wynoszącej od 36, ale krótszej niż 48 miesięcy
Wykonawca otrzyma - 0 pkt
Oferty wskazujące okres gwarancji krótszej niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako oferty,
których treść jest nie zgodna z treścią SIWZ i ogłoszenia.
Gwarancję należy wskazać w pełnych miesiącach.
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Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów po ich zsumowaniu w zastosowanych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom w zawartym w SIWZ, będzie zgodna z ustawą PZP i zostanie oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na
swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 10 dni od dnia
ogłoszenia wyniku postępowania.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego
dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % wartości oferty brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy.
3. Dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) pieniądze, które wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego (zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym);
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b)
c)
d)
e)

dodatkowo - w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
poręczenia bankowe lub poręczenia SKOK (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym)
gwarancje bankowe
gwarancje ubezpieczeniowe
poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne sporne kwestie rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia
Stron, właściwym do rozpoznania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
22. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
23. ZAŁĄCZNIKI:
FORMULARZ OFERTY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
OŚWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKÓW
OŚWIADCZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
ANALIZA TECHNOLOGICZNA
ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
WYKAZ DOSTAW

– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5
– załącznik nr 6
– załącznik nr 7
– załącznik nr 8

UWAGA: Użyte w Załączniku nr 6 typy i oznaczenia mają charakter referencyjny i służą wyłącznie
dokładnemu zdefiniowaniu minimalnych wymagań technicznych. Do oceny i porównania ofert użyte
będą wyłącznie wyspecyfikowane parametry techniczne. W przypadku zaoferowania elementów
budzących wątpliwości Zamawiającego, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na
Wykonawcy.
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