
Iława, 21 kwiecień 2015 r. 
Znak sprawy 2/zs/2015 

Specyfikacja  
Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy:  

przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez 

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o., ul. Wodna 2, 14-202 Iława o wartości szacunkowej 

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwotę 414 000 euro 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 

na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z 
odzyskiem wody 

Zatwierdzam 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Zamawiający Iławskie Wodociągi Spółka z  o.o. 
2. Adres ulica Wodna 2, 14-202 Iława 
3. Telefon 89 648 51 23, fax 89 644 94 87 
4. Strona internetowa www.ilawskiewodociagi.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej 

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8 tj. kwotę 
414 000 euro oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej.  

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z póź.zm); 
2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.U.2013, poz. 231); 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2013., poz.1735); 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz.U.2013, poz. 1692); 

5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
 

III. DEFINICJE UŻYTE W SPECYFIKACJI I INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiający – Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.; 
2. Postępowanie – postępowanie prowadzone przez zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji; 
3. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
4. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
5. Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt. 13) ustawy Pzp, 

którego przedmiot został opisany w SIWZ i załącznikach; 
6. Wykonawca – podmiot określony w art. 2 pkt. 11) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie 

zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia alb zawrze z zamawiającym umowę w sprawie 
wykonania zamówienia.  

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego 
czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Podwozie: 

a) Dopuszczalna masa całkowita 26 ton,  
b) Podwozie fabrycznie nowe, trzyosiowe z napędem 6x4, 
c) Rozstaw osi max. 3600 mm, 
d) Silnik: 

 Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ 
wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 390 KM,  

 silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6, 

 wydech wyprowadzony do góry za kabiną, 

 skrzynia biegów dwuzakresowa, 16-biegowa, 

 dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, 

 płomieniowe urządzenie rozruchowe. 
e) Oś przednia: 

 stabilizator osi przedniej, 

http://www.ilawskiewodociagi.pl/
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 przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton. 
f) Osie tylne: 

 dwie osie napędowe, 

 stabilizator osi tylnych,, 

 tylne zawieszenie mechaniczne – resory paraboliczne 2x13 ton, 

 blokada mechanizmu różnicowego osi tylnych. 
g) Przystawka NMV spełniająca wymogi zabudowy 
h) Druga przystawka od skrzyni biegów spełniająca wymogi zabudowy 
i) Układ hamulcowy: 

 hamulce kół przednich i tylnych – tarczowe, 

 układ hamulcowy z systemem ABS, 

 hamulec silnikowy, 

 osuszacz powietrza podgrzewany. 
j) Układ kierowniczy: 

 ze wspomaganiem, 

 koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem. 
k) Układ elektryczny: 

 mechaniczny wyłącznik akumulatorów, 

 ogranicznik prędkości do 89 km/h., 

 elektrycznie podnoszone szyby, 

 elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka wsteczne, 

 immobilizer. 
l) Zbiornik paliwa min. 360 litrów z zamykanym korkiem na klucz. 
m) Koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze kół 10 – otworowe. 
n) Kabina: 

 kabina trzymiejscowa, kolor stalowo-szary RAL 9006, 

 komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, 

 lusterka wsteczne ogrzewane, 

 klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury, 

 oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 

 lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny, 

 centralny zamek sterowany pilotem z kluczyka, 

 komputer pokładowy, 

 tachograf cyfrowy, 

 osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, 

 radio. 
 
2) Nadbudowa ciśnieniowo-ssąca z jednostopniowym odzyskiem wody. 
 
Zbiornik 
a) Kolor zabudowy – turkus RAL 5018 
b) Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności całkowitej min. 10.000 litrów podzielony 

na: 

 komora nieczystości o pojemności min. 7.500 litrów wykonana ze stali nierdzewnej V2A – 
1.4301, 

 komora czystej wody technicznej o pojemności min. 2.500 litrów wykonana ze stali kotłowej 
powleczonej powłoką ochronną. 

c) Pokrywa tylna zbiornika wykonana ze stali kotłowej powleczonej powłoką ochronną, otwierana i 
zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznym pierścieniem zaciskającym z 
blokadą mechaniczną. 

d) Lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym umieszczona z tyłu zabudowy. 
e) Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika tłokiem wykonanym ze stali chromowej – 

hartowanej z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem. Kąt podniesienia min. 40.  
f) Rynna spustowa ułatwiająca opróżnianie zbiornika, wykonana ze stali nierdzewnej 
g) Dysze płuczące wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnienie. 
h) Pneumatycznie składana i rozkładana belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem pod niego 

z tyłu, posiadająca certyfikat CE. 
i) Pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, połączony z zaworem do 

odwodnienia osadu. Ponadto w tylnej pokrywie zbiornika zawór ssąco-tłoczny zamykany i 
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otwierany pneumatycznie - DN 100. 
j) Wysokość samochodu po zabudowie max. 3,50 m. 
k) Długość całkowita pojazdu po zabudowie max. 8,8m 
  
Układ ssania 
a) Pierścieniowa pompa próżniowa wykonana z aluminium, umieszczona w komorze wody czystej - 

chłodzona i wyciszona wodą, napędzana hydraulicznie - zakres pracy minimum od -0,085MPa do 
0,049MPa. 

b) Wydajność nie mniejsza niż 1600 m
3
/h.  

c) Obrotowy bęben umieszczony poziomo na zbiorniku do magazynowania węża ssącego. Na 
bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy wewnętrznej DN 125mm i długości min 20m. Napęd 
bębna hydrauliczny.  

d) Wąż ssący prowadzony na ramieniu obracanym o 180°, z wysuwem teleskopowym min. 1m oraz 
podnoszonym o min. 20°. Sterowanie węża hydrauliczne. Wspólne prowadzenie węża ssącego 
oraz ciśnieniowego. 

e) Dodatkowe 2 odcinki węży ssących – po 3m każdy. 
f) Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika samochodu 

podczas pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie. 
g) Podwójne zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów. 
  
Układ wysokociśnieniowy 
a) Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia (2 sekcje wodne, 1 olejowa) z uszczelnieniem wodnym, 

napędzany hydraulicznie o wydatku nie mniejszym niż 350 l/min przy maksymalnym ciśnieniu 
roboczym min. 200 bar. 

b) Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 
c) Bęben na wąż ciśnieniowy o pojemności 200 m węża DN 25, umieszczony bocznie na tylnej 

pokrywie zbiornika. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 25 i długości min. 120 m. Napęd 
hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy oraz systemem automatycznego układania 
węża na bębnie. Kąt obrotu ramienia 180º.  

d) Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego. 
e) Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości min. 40m z napędem ręcznym. 
f) Zestaw głowic czyszczących na złącze 1”, o parametrach hydraulicznych 200 bar i 350 l/min, z 

wkładami ceramicznymi dla odzysku wody: 

 głowica kanałowa – 2szt., 

 głowica stożkowa – 2szt., 

 głowica typu Granat – 2 szt., 

 głowica łańcuchowa do wycinania korzeni dla zakresu średnic rurociągów 150 mm-300 mm. 
g) Głowica standardowa ½” – 2 szt. 
h) Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½”. 
i) Rolki prowadzące wąż ciśnieniowy nastudzienne i osłona węża w kinecie. 
 
Odzysk wody 
a) Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia z 

obrotowym filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej, umieszczonym skośnie w 
przedniej części zbiornika, o wydajności systemu odzysku wody min 650 l/min.  

b) Dodatkowe elementy płuczące filtr: 

 wysokim ciśnieniem (min. 200 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania 
mechanicznego czyszczenia, 

 niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia. 
c) Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody. 

 
Sterowanie 
a) Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez 

magistralę CAN. 
b) Zdalne sterowanie radiowe obsługujące następujące funkcje: 

 Wyłącznik bezpieczeństwa, 

 Włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania, 

 Sterowanie wszystkimi funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego,  

 Sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją 
pamięci), 
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 Włączanie/wyłączanie przemiennika ciśnienia, 

 Ustawianie ciśnienia pracy, 

 Włączanie/wyłączanie pompy ssącej, 

 Przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie, 

 Start – Stop silnika samochodu, 

 Regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcja pamięci), 

 Otwieranie/Zamykanie zbiornika (wraz z otwieraniem/zamykaniem pierścienia zaciskowego), 

 Podnoszenie/opuszczanie zbiornika, 

 Składnie/rozkładanie tylnej belki przeciwwjazdowej, 

 Włączanie/wyłączanie czyszczenia zbiornika i filtra odzysku wody. 
c) Na wyświetlaczu powinny pojawiać się następujące informacje oraz ostrzeżenia: 

 Parametry pracy przemiennika ciśnienia i pompy ssącej, 

 Ciśnienie pracy: przemiennika ciśnienia i głowicy wysokociśnieniowej, 

 Wydatku wody w danym momencie, 

 Licznika metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego, 

 Stanu pracy głównych elementów zabudowy, 

 Licznika pracy poszczególnych głównych elementów zabudowy (przemiennika ciśnienia, 
pompy ssącej, systemu recyklingu i całej zabudowy), 

 Obrotomierza silnika pojazdu, 

 Spalania paliwa oraz stanu paliwa w zbiorniku z ostrzeżeniem o rezerwie ilości paliwa, 

 Temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju, 

 Nawijania węża ciśnieniowego bez ciśnienia, 

 Stan zanieczyszczenia filtra przemiennika ciśnienia, 

 Potrzeba konserwacji przemiennika ciśnienia. 
d) Pulpit obsługowy umieszczony w skrzynce narzędziowej z tyłu po prawej stronie, wyposażony w 

oświetlenie oraz gniazdo prądowe dla przyłączania dodatkowej lampy oświetleniowej obsługujący 
następujące funkcje: 

 Wyłącznik bezpieczeństwa, 

 Przycisk napełniania pomp (odpowietrzenie układu ciśnieniowego / odwodnienie komory 
osadowej), 

 Przycisk ochrony zimowej, 

 Przycisk włączania oświetlenia, 

 Przycisk aktywacji pulpitu.  
 
Inne wymagania 
a) Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -8 

0
C 

zawierający układ cyrkulacji wody w obu wężach ciśnieniowych, przy pracującym przemienniku 
ciśnienia. 

b) Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr./min. przy pracy obu 
pomp na max. parametrach. 

c) Możliwość pracy urządzenia jako przepompownia ścieków. 
d) Kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z monitorem w kabinie kierowcy. 
e) Zabudowa wyposażona w zamykany pojemnik na osprzęt po prawej i lewej stronie pojazdu. 

Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. 
f) Dodatkowy zamykany pojemnik na narzędzia wykonany ze stali nierdzewnej. 
g) Miejsce do mycia rąk- zbiornik wody elektrycznie podgrzewany – zasilany 24V. 
h) Potrójny uchwyt na narzędzia np. hak, młot itp. 
i) Tablica do umieszczenia danych firmowych umieszczona wzdłuż, po lewej stronie zbiornika. 
j) Haki umieszczone po jednej stronie zbiornika na 4 sztuk węży ssących.  
k) Rynna spustowa, wykonana ze stali nierdzewnej. 
l) Pakiet oświetleniowy składający się z 5 lamp LED (światło białe), oświetlających pojazd i miejsce 

pracy. 
m) Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy. 
n) Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia). 

3. Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia 
dokumentów takich jak: 
1) Instrukcja obsługi w języku polskim. 
2) Katalog części zamiennych. 
3) Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. 
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4) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego                   
pojazdu – min. 4 dni robocze. 

4. Warunki serwisowania sprzętu. Sprzęt musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny - potwierdzony stosownym dokumentem. 

5. Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany pojazd niezależnie od ilości 
przejechanych kilometrów– 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia – nie później niż do 21.12.2015 r. 

VI. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą: 

1) Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczący 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: W zakresie warunku posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu 
warunku zgodnie z ze wzorem nr 2, o którym mowa w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ. Ocena 
spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
wymienionego w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza określonego 
warunku w tym zakresie. 

2) Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczący 
posiadania wiedzy i doświadczenia: W zakresie warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia, wykonawca składa:  

a) zgodnie ze wzorem nr 3 wymienionym § VIII ust. 1 pkt 10) SIWZ, wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum trzech 
dostaw pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem ciśnienia i jednostopniowym 
odzyskiem wody, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 
rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane 
należycie lub są wykonywane należycie;   

b) oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem nr 2, o którym mowa w § IX ust. 1 pkt 
2) SIWZ, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wypełnionego przez 
wykonawcę wzoru nr 3 o którym mowa § VIII ust. 1 pkt 10) SIWZ oraz złożonego 
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem nr 2 o którym mowa § VIII ust. 1 pkt 
2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku 
spowoduje wykluczenie wykonawcy po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. 
3) Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczący 

posiadania odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do 
wykonania zamówienia: 
3.1) potencjał techniczny: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do 
dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by wykonawca złożył 
oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem nr 2, o którym mowa w § VIII ust. 
1 pkt 2) SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania 
zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia wymienionego w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza 
określonego warunku w tym zakresie. 
3.2) potencjał kadrowy: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do 
dyspozycji potencjału kadrowego zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie 
o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem nr 2, o którym mowa w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ, 
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że dysponuje potencjałem kadrowym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena 
spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
wymienionego w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza określonego 
warunku w tym zakresie. 

4) Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczący sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: W zakresie 
warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by 
wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem nr 2, o którym 
mowa w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 
załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: w 
zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 5) ustawy Pzp, Zamawiający żąda by 
wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazała brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia 
warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę dokumentu, o którym 
mowa  w § VIII ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9), SIWZ, złożonego oświadczenia zgodnie ze 
wzorem 2a, o którym mowa w § VIII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) 
ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub oświadczenia o którym mowa w § VIII ust. 1 pkt 
11) SIWZ. 

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. 
Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z 
treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu 
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie wynikać w 
szczególności: 

1) Kto jest podmiotem przyjmującym zasoby; 
2) Jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
3) W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia; 
4) Jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem; 
5) Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia. 
3. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawców w 

stosunku do których zamawiający wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w tym przepisie. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów w 
kolejności jak niżej składających się na ofertę: 

1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1); 
2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp (wg wzoru nr 2); 
3) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru 2a); 
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

10) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem ciśnienia i 
jednostopniowym odzyskiem wody, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie 
dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (wg wzoru nr 3);   

11) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5) ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U.2015.184-j.t.) albo informację o tym, ze wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej (wg wzoru nr 4); 

12) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcą lub podania przez wykonawcę nazw 
(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniając wzór nr 5 – jeżeli wykonawca 
przewiduje udział podwykonawców; 

13) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osobą 
podpisującą nie jest osoba upoważniona. 

14) Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz  nazwę 
producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze 
specyfikacją.  

2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy Pzp, mają miejsc zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania 
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów , o których mowa w § VIII ust. 1 pkt. 4), 5), 6) i 8) SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 
1) Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeniu lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentu o którym mowa w § VIII ust. 1 pkt. 7) i 9) SIWZ składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w § VIII ust. 1 pkt 4)-9) SIWZ, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, z 
zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w § VIII ust. 1 pkt 4)-9) SIWZ. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. W 
przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

7. Dokumenty i oświadczenia określone w § VIII ust. 1 pkt 2), 10) SIWZ są to oświadczenia i dokumenty 
składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Dokumenty i oświadczenia określone w § VIII ust. 1 pkt 3)-9), 11 SIW są to dokumenty i oświadczenia 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

9. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § VIII ust. 1 pkt 1), 12), 13), 14) SIWZ to inne 
oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa wymagane w postępowaniu. 
 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka 
korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu 
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z 
powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu 
z zachowaniem tajności źródła pytania. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer 
89 644 94 87, pocztą elektroniczną iza.antczak@ilawskiewodociagi.pl (na adres: Iławskie 
Wodociągi Spółka z o.o., ul. Wodna 2, 14-202 Iława). Zamawiający żąda, aby korespondencja o 
której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub pocztą elektroniczną była 
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli zamawiający lub 
wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za 
wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty 
elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia 
nadania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem lub pocztą elektroniczną, 
zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub 
prawidłowego dokonania transmisji danych.     

3. Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art.26 ust.3 
ustawy stosuję się formę określoną w § 7 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 
Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za 
pośrednictwem faksu bez opatrzenia przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni 

mailto:iza.antczak@ilawskiewodociagi.pl
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przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 38 ust.1 pkt  1)  ustawy  Pzp), pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 12.05.2015 
r.. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy  
udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych 
informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w celu 
zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców 

5. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu 
składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 

6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść 
odpowiedzi na stornie zamawiającego www.ilawskiewodociagi.pl.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
zamawiającego. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składnia 
ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich 
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na stronie zamawiającego 
www.ilawskiewodociagi.pl.  

9. Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert,  jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  
istotnych  warunków  zamówienia niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  
ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamawiający zamieści tę informację na 
tej stronie. 

10. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 
1) Piotr Detyna - w zakresie przedmiotu zamówienia,  
2) Izabela Antczak - w zakresie procedury prawa zamówień publicznych. 

11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, 
pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w § VIII ust.1, którzy złożyli te dokumenty, 
oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia, 
dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert zgodnie z art. 26 
ust.3 ustawy Pzp.  

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 50 
000,00 zł (Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 02.06.2015 r. do 
godziny 10.30. 

2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. Bank PKO 

BP SA O/Iława 95 1020 3583 0000 3102 0009 5059, o uznaniu przez zamawiającego, że 
wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek 
zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na 
rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na 
wniesienie wadium; 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) Gwarancji bankowej; 
4) Gwarancji ubezpieczeniowej; 
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
109, poz. 1158 z późn. zm.) 

3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5), zaleca się kserokopię dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego w kasie zamawiającego (pn. 07.00-14.15 pon.- pt.). W przypadku braku 

http://www.ilawskiewodociagi.pl/
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możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić 
w kopercie wraz z ofertą.  

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać 
co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.; 
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); 
3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 
4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ); 
5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w 

przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. 
być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: 

a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy,(art. 46 ust.5 ustawy pzp) 
6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy 
Pzp); 

7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 
gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. 
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.  
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, 

terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.  
8. Zwrot wadium: 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana, jako najkorzystniejsza; 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert; 

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr 
rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

9. Utrata wadium: 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
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leżących po stronie wykonawcy. 
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp wykonawca związany jest ofertą 60 dni od daty upływu 
terminu składnia ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 
że zamawiający może tylko raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą, 
zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgodny  na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
  
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 
1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi 
być zgodna z treścią SIWZ; 

2) Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  własne  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  
oferty,  niezależnie  od  wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada 
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp; 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy 
dokument składający się na ofertę musi być czytelny; 

4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 

5) Wszelkie  pisma  sporządzone  w  językach  obcych  muszą  być  przetłumaczone  na  język  
polski,  podczas  oceny  ofert zamawiający  będzie  opierał  się  na  tekście  przetłumaczonym,  a  
później  tekst  przetłumaczony  na  język  polski,  będzie podstawą badania zgodnego zamiaru 
stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wiążąca; 

6) Oferta (formularz oferty, oświadczenia, dokumenty, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być 
podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w 
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne  poprawki  (w  szczególności  każde  
przerobienie,  przekreślenie,  uzupełnienie,  nadpisanie,  przesłonięcie korektorem etc.) w tekście 
oferty muszą  być naniesione  w czytelny sposób i parafowane przez wykonawcę. Wszelkie 
poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  opisane  i  parafowane  własnoręcznie  
przez  osobę  upoważnioną  do reprezentowania  wykonawcy.  Podpisy  wykonawcy  na  
oświadczeniach  i  dokumentach  muszą  być  złożone  w  sposób pozwalający zidentyfikować 
osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 
podpisującej; 

7) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku składania  elektronicznych  dokumentów  powinny  być  one  opatrzone  
przez  Wykonawcę  bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, że oświadczenia, o których mowa w § VIII ust.1 pkt 1), 2), 11), 
12) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 
VIII ust.1 pkt 3), 9), 10),14) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § VIII ust.1 pkt 
13) SIWZ musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 



13 

 

notarialnie; 
8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach,  których wykonawca  polega  na  zasadach  określonych  w  art.  
26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  kopie  dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 
podmioty; 

9) Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 
powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym 
wykonawca może nie numerować czystych stron; 

10) Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  
o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 

11) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,  muszą  być  
oznaczone  klauzulą  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ.  INFORMACJE  STANOWIĄ  TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” i 
dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym 
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu 
zachowania ich poufności; 

12) Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa  w art. 11 
pkt 4 ustawy  z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym 
tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma  charakter  techniczny,  technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

13) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  
lub  odrębnych  przepisów, informacje  te  będą  podlegały udostępnieniu na zasadach takich 
samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty; 

14) Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej 
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę; 

15) Postępowanie prowadzi się w języku polskim; 
16) Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część; 
17) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie, jako 

oficjalny termin złożenia oferty; 
18) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta 
powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób 
następujący:   

a) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy wykonawcy opisana jn.: Iławskie Wodociągi 
Spółka z o.o., ul. Wodna 2, 14-202 Iława, Oferta w postępowaniu nr 2/zs/2015 na „Dostawę 
fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z 
odzyskiem wody” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 02.06.2015 godz. 11.00, 

b) koperta wewnętrzna - zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, 
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem 

powyższych warunków. 
19) Wykonawca  ma  obowiązek  wskazania  w  ofercie  tej  części  zamówienia,  której  Wykonanie  

zamierza  powierzyć podwykonawcom; 
20) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w § VIII ust. 1 SIWZ; 
21) W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa 

się prawo polskie z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1) Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  oraz  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  przed  
terminem  składania  ofert,  pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
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wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert: 
a) w  przypadku  wycofania  oferty,  wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  że  ofertę  swą  

wycofuje,  w  zamkniętej kopercie  zaadresowanej jak  w § XII ust. 1 pkt 18)  lit.  a) z  
dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą  otwierane  w  pierwszej  
kolejności  po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania  wykonawcy  oraz  zgodności  ze 
złożonymi ofertami, 

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 
określając zakres i rodzaj tych zmian  a  jeśli  oświadczenie  o  zmianie  pociąga  za  sobą  
konieczność  wymiany  czy  też  przedłożenia  nowych dokumentów – wykonawca winien 
dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w 
zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak § XII ust. 1 pkt 18)  lit. a)  i  
b),  przy  czym  koperta zewnętrzna  powinna  mieć  dopisek „zmiana”. Koperty  oznaczone  
„ZMIANA”  zostano  otwarte  przy  otwieraniu  oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i 
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert; 

3) Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania 
niezwłocznie. 

3. Oferty wspólne 
1) Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  

w  postępowaniu  albo  do reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien  
zawierać  wskazanie  postępowania  o  zamówienie  publiczne,  którego  dotyczy, wykonawców  
ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia,  ustanowionego  pełnomocnika  oraz  
zakres  jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o 
zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy 
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja 
będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik; 

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; 
3) Pełnomocnik pozostaje w  kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 

zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, 
itp.; 

4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy 

Pzp, o którym mowa w §VIII ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie mogą złożyć, jako: 
- Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub 
- Oświadczenie (jeden  druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) Oferta  wspólna  powinna   być   sporządzona  zgodnie  z  SIWZ  i  zawierać  wszystkie   
wymagane w § VIII oświadczenia i dokumenty; 

c) Dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do  
wykluczenia z postępowania, o których mowa w § VIII ust.1 pkt 3),4),5),6),7),8),9),11) – 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 

d) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa składa pełnomocnik wykonawców w imieniu 
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 

e) Wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących 
wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez 
spółkę winna zawierać dodatkowo od  poszczególnych  wspólników  spółki  cywilnej następujące  
dokumenty i oświadczenia: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § VIII ust.1 pkt 
3),4),5),6),7),8),9),11)SIWZ: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy – przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”). W  przypadku gdy 
wspólnikiem  spółki  cywilnej  jest  spółka  kapitałowa – oświadczenie  w  imieniu  spółki  
kapitałowej  składają  osoby upoważnione do reprezentacji spółki, 
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b)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – przez 
każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu, 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert: 
- zaświadczenie - dla każdego ze wspólników oddzielnie o niezaleganiu z opłatą podatków, dla 
których podatnikiem są poszczególni wspólnicy, oraz 
- zaświadczenie dla spółki cywilnej o niezaleganiu z opłatą podatków, dla których podatnikiem 
jest spółka cywilna, 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzającego, że  wykonawca  nie  zalega  z  
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert: 
- W sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i nie zatrudniają pracowników -
stosowne zaświadczenie wystawione na wspólników spółki cywilnej, 
- W sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i jednocześnie zatrudniają 
pracowników - stosowne zaświadczenie wystawione na wspólników oraz na spółkę cywilną 
- W sytuacji, kiedy wspólnicy, jak i zarówno pracownicy są zatrudnieni - stosowne 
zaświadczenie wystawione na spółkę cywilną, 

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24  ust.  1  
pkt  4-8,  10  i  11    ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert: 
- W sytuacji, kiedy wspólnikami są osoby fizyczne - stosowne zaświadczenia dla 
poszczególnych wspólników spółki cywilnej,  
- W sytuacji, kiedy wspólnikiem spółki cywilnej jest jedna ze spółek kapitałowych np. sp. z o.o., 
wówczas przedstawiając zaświadczenie dla takiego wspólnika składa się stosowne 
zaświadczenie dla członków zarządu spółki z o.o. oraz odrębne zaświadczenie dla samej 
spółki z o.o. jako podmiotu zbiorowego, 

f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert: 
- W sytuacji, kiedy wspólnikiem spółki cywilnej jest jedna ze spółek kapitałowych np. sp. z o.o., 
wówczas przedstawiając zaświadczenie dla takiego wspólnika składa się stosowne 
zaświadczenie dla samej spółki z o.o. jako podmiotu zbiorowego, 

g) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację,  o tym, że wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej – przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we  własnym  
imieniu  (osoby  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  określoną  w centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”) 

6) Przed  podpisaniem  umowy  (w  przypadku  wygrania  przetargu) wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), 
zawierającą, co najmniej: 
a) zobowiązanie  do  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia  gospodarczego  obejmującego  

swoim  zakresem  realizację przedmiotu zamówienia, 
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania rękojmi. 
7) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: 

a) do   ustanowienia Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  
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zamówienia  albo  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

b) spełniać warunki wymienione w § VII niniejszej SIWZ, 
c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; 
d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
 

 XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego – Iławskie Wodociągi Spółka z o.o., ul. Wodna 2, 

14-202 Iława, w sekretariacie w terminie do dnia 02.06.2015 r. do godziny 10.30. 
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w 

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można 
składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 
ustawy Pzp). 

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – Iławskie Wodociągi Spółka z o.o., ul. Wodna 2, 
14-202 Iława w pok.2 w dniu 02.06.2015 r. o godz. 11.00. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas  otwierania  kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców i ceny ofertowe oraz  
inne informacje, które zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych 
ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 

8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na 
jego pisemny wniosek zawierający informacje przewidziane w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

9. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie 
będą otwarte. 

10. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

11. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez zamawiającego odrzucone. 
Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

12. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany 
ceny. 

14. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 
ustawy Pzp. 

15. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia 
w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, 

niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części 
lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona 
naprawiona, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:  
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach 

cenowych: 
- jeżeli  obliczona  cena  nie  odpowiada  iloczynowi  ceny  jednostkowej  zaoferowanej  przez  
wykonawcę  oraz  liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 
jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli 
formularza cenowego, 
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu 
cenowym, 
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b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część: 
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 
cenę podaną słownie, 
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano 
poszczególne ceny, 

c) Zamawiający  poprawiając  omyłki  rachunkowe  zgodnie  z  ust.  15  pkt.2)  uwzględnia  
konsekwencje  rachunkowe dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty należy rozumieć omyłki w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy zamawiający 
może dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

4) Jeżeli  w  terminie 3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  o  poprawieniu  omyłki,  o  której  
mowa w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, 
dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określi cenę za wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania 
zamówienia. 

2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do 
zakończenia realizacji zamówienia) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(Dz.U.2014.121 z późn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC. 

4. W związku z sytuacją określoną w pkt.2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie 
realizacji zamówienia. 

5. Cenę oferty zamówienia (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).  

6. Ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który 
ma obowiązek zapłacić zamawiający. 

8. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli 
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu 
wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na 
każdym etapie wyliczenia ceny. 

9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym. 
10. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego 
wykonanego metodą szczegółową. 

12. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy, 
powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. 
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami 
ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym 
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustaw Pzp). 

13. Należy przewidzieć cały przebieg dostawy, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 
wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

14. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego w SIWZ 
jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania.  
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XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCYBĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawcę 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać oczywistych pomyłek w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na 
podstawie następujących kryteriów: 
 

Lp. KRYTERIUM RANGA 

1. Cena 95 

2 Okres gwarancji i rękojmi 5 

 
3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego 

wzoru: 
              Co 

1) Cp= ------------------x95 % 
Cb 

 
Cp – ilość punktów ceny oferty 
Co – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 
Cb – cena oferty badanej 
 
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez 

wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (wg wzoru nr 1) 
pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i 
wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Punkty za kryterium Okres gwarancji i rękojmi (ranga 5 %) - (Og) - zostaną przyznane zgodnie z 
poniższym opisem:  

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji i 
rękojmi na  samochód specjalny zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 2 
lata wg poniższego wzoru: 
a) 2 lata gwarancji i rękojmi - 0 punktów, 
b) 3 lata gwarancji i rękojmi - 5 punktów, 
c) 4 lata gwarancji i rękojmi i więcej - 10 punktów; 

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza 
Ofertowego (wg wzoru nr 1 do  SIWZ). W przypadku  nie  podania  przez  wykonawcę  w  pkt  
2  Formularza  Ofertowego  (wzór  nr  1)  okresu  gwarancji  i  rękojmi, zamawiający do oceny 
oferty przyjmie minimalny termin gwarancji i rękojmi tj. 2 lata.  

3) Oferta z terminem 4 lata i więcej – gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów. 
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów 
oceny ofert wg wzoru:  

Po = Cp+Og, 
gdzie: 
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę  
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” 
Og - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

7. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr 
miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 

 
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPŁENIONE PO WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o 
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podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 
2. O wykluczeniu wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, 
którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) - 4)  ustawy Pzp oraz zamieści 
informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informację o wyborze  oferty  najkorzystniejszej)  na  
własnej  stronie  internetowej www.ilawskiewodociagi.pl,  oraz  w  swojej  siedzibie  na  „tablicy 
ogłoszeń”. 

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym 
pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 11 dniu od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § IX ust. 1 – 4 SIWZ lub w 16 dniu, 
jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

5. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest  do  
wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy 
wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu 
następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich 
niedostarczenia: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę 
konsorcjum). 
 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym 
podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawej w sposób szczegółowy regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień od 
art. 179 do art.198g). 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do 
której jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać  
żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub  elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  
podpisem  elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej; 

3) wobec innych czynności niż określone w ust. 6 pkt.1) i 2) SIWZ w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej  staranności  można było  powziąć  wiadomość  o  
okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego wniesienia; 

4) W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia,  

b) 6 miesięcy, jeżeli  zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w  Dzienniku  
Urzędowym  Unii Europejskiej. 

http://www.ilawskiewodociagi.pl/


20 

 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu głoszenia przez Izbę orzeczenia. 

8. Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli  
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, zamieszcza  ją również na stronie internetowej,  na której  jest zamieszczone ogłoszenie  
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron. 

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 
której przystąpił. W przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu 
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

12. Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać  w  sprzeczności  z 
czynnościami  i  oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o 
którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 
stronie zamawiającego. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub 
sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie 
lub ustnie do protokołu. 

14. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:  
1) nie zawiera braków formalnych;  
2) uiszczono wpis.  

15. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 
dołącza się do odwołania. 

16. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 
formalnych, w szczególności, o których mowa w  art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia  
pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby  wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia 
odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w 
terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste 
niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę. 

17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby 
może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego. 

18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

19. 19. 
20. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 
21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
22. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w 

terminie 7 dni  od  dnia  jej otrzymania. 
23. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia  w całości lub w części. 

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XX. UMOWA RAMOWA 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXI. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje  i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYCM A WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XXIV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie unieważnione w przypadkach określonych w art. 
93 ust.1 i 1a ustawy Pzp. 

2. Zamawiający informuje, że przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 

 
XXV. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły 
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.  
 
XXVI. POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: 
www.ilawskiewodociagi.pl. 

2. Adres poczty na który należy przesyłać oświadczenie, wnioski, zawiadomienia, informacje: 
iza.antczak@ilawskiewodociagi.pl. 

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związanie z postępowaniem będą ukazywały się na 
stronie internetowej zamawiającego www.ilawskiewodociagi.pl. 

 
XXVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający informuje, że zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

http://www.ilawskiewodociagi.pl/
mailto:iza.antczak@ilawskiewodociagi.pl
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