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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„Czyszczenie komór reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków  

w Mszanie Dolnej” 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, zwane dalej „Postępowaniem” prowadzone jest w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmian.)  
zwanej dalej u.p.z.p., 

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p.. 

 

 

 

 
Wspólny Słownik zamówień CPV 
90.48.00.00 – usługi gospodarki ściekowej 

 
 

Zatwierdzono w dniu:31.10.2019r. 

Przez Prezesa Zarządu „Górna Raba” Sp. z o.o. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

„Górna Raba” Sp. z o.o., 
ul. Krakowska 27 e , 34-730 Mszana Dolna, 
tel. (18) 33-10-324 , (18) 33-12-348 
fax (18) 33-12-349 
adres strony internetowej www.gornaraba.pl,  
adres e-mail: biuro@gornaraba.pl 
NIP: 681-18-02-943, REGON 356267546. 

 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia oraz postanowienia ogólne: 
 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) a także  
z  wydanymi na podstawie niniejszej ustawy aktami wykonawczymi, zwanej dalej 
„u.p.z.p” 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej 
wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 u.p.z.p.. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zmówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39-46 u.p.z.p.. 

4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Czyszczenia komór reaktora biologicznego 
jednego ciągu technologicznego tj.  komory nr 3 i komory nr 4  - ciśnieniowych  
i bezciśnieniowych reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej 

2. Szczegółowy zakres usługi obejmuje: 
a) Całkowite opróżnienie, wypompowanie osadu, szlamu z komór reaktora.  

Jedna komora ciśnieniowa jest 1/4 wycinka z pierścienia kołowego o średnicy 
mniejszej 14,6 m i większej 20,0 m, powierzchnia dna 36m2, wysokość wewnętrzna 
7,9m. Komora ciśnieniowa wyposażona jest we włazy szczelne stalowe o Ø 600 mmm 
2 szt. zamontowane na stropie 
Jedna komora bezciśnieniowa stanowi ¼ wycinka kołowego o średnicy mniejszej 20,6 
m i średnicy większej 34 m, powierzchnia dna 144m2, wysokość całkowita 8,1 m. 

b) Całkowite wyczyszczenie komór reaktora mechanicznie i ręcznie 
c) Wywóz (transport) i unieszkodliwienie odpadów z czyszczonych komór. 

Zagospodarowanie  odpadów z czyszczonych komór Wykonawca zagospodaruje we 
własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i aktach 
wykonawczych do tej ustawy. 

3. Prace będą wykonywane przy czynnie działającej oczyszczalni ścieków  
z wyłączaniem czyszczonej ćwiartki – tj. komory nr 3 (ciśnieniowej i bezciśnieniowej)  
a następnie komory nr 4 (ciśnieniowej i bezciśnieniowej). W związku z tym, że na 
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dnie komór zamontowana jest instalacja do napowietrzania z dyfuzorami, dlatego 
czynności związane z czyszczeniem komór należy wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, tak aby nie doszło do uszkodzenia istniejącej instalacji.  

4. Czyszczenie komór będzie następowało w kolejności 3 ćwiartka a następnie 4 
ćwiartka. 

5. Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby obejmowały opróżnienie  
i wyczyszczenie zarówno ćwiartki nr 3 a następnie ćwiartki nr 4 w krótkim odstępie 
czasu max. 4 dni. Prace związane z czyszczeniem jednej ćwiartki nie powinny trwać 
dłużej niż 6 dni roboczych.  

6. Opróżnianie komór odbywać się będzie w zależności  od potrzeb mechanicznie przy 
użyciu  specjalistycznego sprzętu: pompy o wysokiej wysokości podnoszenia, pojazdy 
asenizacyjne, Wuko oraz ręcznie. 

7. Prace związane z czyszczeniem komór reaktora mogą być prowadzone jedynie  
w przypadku określonej temperatury zewnętrznej (co najmniej +6°C) oraz braku 
znacznych napływów ścieków. 

8. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca  zapoznał się  
z miejscem prowadzenia prac. 

9. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami i normami, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy. 

10. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na swój koszt 
(bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego) wszystkich prac towarzyszących, 
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
a) dojazdu, przyjazdu na miejsce realizacji umowy jego pobytu w terenie objętym 

zamówieniem 
b) pompowania, załadunku, wywozu i utylizacji powstałych odpadów z opróżniania 

komór zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Środki 
transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska i spełniać 
wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.  

c) dostarczenia wody niezbędnej do czyszczenia 
11. Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za prawidłową 

organizację i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac, prawidłowe zabezpieczenie 
miejsca wykonywanych prac w całym okresie trwania realizacji umowy tj. od dnia 
rozpoczęcia robót, aż do przekazania prac i spisania protokołu odbioru. 

12. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność prawną, finansową oraz odszkodowawczą  
z tytuły wykonywania zleconych prac. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych  
i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego wynikających  
z realizacji umowy, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę nawet po terminie 
ważności umowy. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składnie ofert 
częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach na dodatkowe dostawy : 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 
ustawy Pzp. 
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VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 
składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

VIII. Informacje o Podwykonawcach. 

a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

b) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. X ust. 4 niniejszej 
Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

d) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek 
ten nie dotyczy  dalszych  podwykonawców.   

e) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

f) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

IX. Termin wykonania zamówienia. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 
2019r.  

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
1.1.nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

i  ust 5 pkt 1 i pkt 4u.p.z.p. 
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy Pzp: 
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2.1.kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  
 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie 

 
2.2.zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia: 
 za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:  

2.2.1 w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, zrealizował w tym okresie, co najmniej 
jedną usługę polegającą na czyszczeniu zbiorników reaktora przy czynnie 
działającej oczyszczalni ścieków o wartości min. 150 000,00 zł brutto z podaniem 
daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
usługi te zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z załącznikiem nr 5 
do niniejszej Specyfikacji. 
 

2.3.sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie 
 
3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust 2 u.p.z.p. 

 
4. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające 
zasoby). 

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

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia,  
o których mowa w pkt. XI niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

4)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym 
terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, 

jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub 
zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. X. 
ust. 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 
 

XI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.24 ust. 5 pkt 1) i 4) u.p.z.p.. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 
20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 
dowody, o których mowa w rozdziale XI pkt 2 SIWZ 

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

5. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 
6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XII. Wykaz o świadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia, wraz z zasadami ich składania i oceny. 
 
1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 u.p.z.p. zamawiający w postępowaniu najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu 
ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 
u.p.z.p., a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i 
sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po 
dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 u.p.z.p. przed 
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udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa wraz z ofertą, 
potwierdzające wstępne informacje w zakresie spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu: 

 
2.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik 

nr 1; 
2.2. Oświadczenia, wniesione w trybie opisanym w art.25a ust 1. Informacje zawarte 

w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  – załącznik nr 2 

2.3. Stosowne pełnomocnictwo/a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego 
rejestru. 

2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p. wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji dotyczących 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 u.p.z.p.. – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia.  
 

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego zgodnie z trybem określonym w art. 26 ust. 2 u.p.z.p. po 
dokonaniu oceny ofert: 
 
4.1. 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 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p. 

 
4.2. Wykazu, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, zrealizował w tym okresie, co 
najmniej jedną usługę polegającą na czyszczeniu zbiorników reaktora przy 
czynnie działającej oczyszczalni ścieków o wartości min. 150 000,00 zł brutto  
z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów 
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potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do niniejszej Specyfikacji. 

 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
 
5.1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem”. 

5.2. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii 
zawierająca jakąkolwiek treść. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
5.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  

i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów w języku obcym. 

5.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub istnieją wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i załączniki, o których mowa  w SIWZ Zamawiającego. 

5.7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane na każdej 
stornie przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, 
zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

5.8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane  przez upoważnionego przedstawiciela 
jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania  prawnego. 

5.9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów- 
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,  
a w szczególności  muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane  oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania. 

5.10. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających  wpływ  lub 
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do 
wykluczenia z postępowania. 

 
6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej 

podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): 
 
6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
6.2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w 
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, podpisanej  przez wszystkich partnerów przy czym termin, na jaki 
została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
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6.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu 
umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione 
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców, powinno być dołączone do oferty. 

6.4. Partnerzy składają dokumenty i oświadczenia wymienione, w Rozdziale XII w: 
pkt 2.2. (załącznik 2);pkt 3 (załącznik 4); pkt 4.1. - dla każdego partnera  
z osobna. 

6.5. Dokumenty z punktów 2.1. (Załącznik nr 1) składane są wspólnie.  
6.6. Dokumenty wymienione w Rozdziale XII pkt 4.2 muszą być złożone 

przynajmniej przez jednego z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  
o udzielenie zamówienia. 

6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale XII: 
7.1.1. pkt. 4.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że; 

7.1.1.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
 

7.2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII pkt. 7.1.1.1. SIWZ, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

 
7.3. 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 Rozdziale XII pkt 7.1. SIWZ, 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.  

 

7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 
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8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
 

8.1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych 
przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin 
składania ofert. 

8.2. Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić  
w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa, tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. 

8.3. Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek 
zainteresowanego,  po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta nie 
zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnianiu. 

8.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika  
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy u.p.z.p.. 

8.5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1010z późn.zm.) poprzez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 

 
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 

o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/niespełna. 

 
10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

(załącznik 2), lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych  
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane bądź są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

 
XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  
1.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, 
zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną. (nie dotyczy to oferty i dokumentów które stanowią potwierdzenie 
spełniania warunków  udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia). 
1.2. Korespondencję przekazaną faksem /fax: (18) – 33 – 12 – 349) lub drogą elektroniczną 
(biuro@gornaraba.pl) uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do 
Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu i fakt jej dostarczenia został 
potwierdzony przez stronę na żądanie drugiej strony.  
1.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
1.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ 
zgodnie z art. 38 Ustawy u.p.z.p..  
1.5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg  
terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.  
1.6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania  
zamieści na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu gdzie znajdować się będzie 
ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.  
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Pani 

Krystyna Kubacka (procedura zamówienia), Anna Osiniak (przedmiot zamówienia) 
email: biuro@gornaraba.pl 

 
XIV. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
XVI. Termin zwi ązania ofertą  
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XVII. Opis sposobu przygotowania ofert. Zwrot kosztów uczestnictwa  
w postępowaniu. 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są 

zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie  
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

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 uczestnictwem  
w postępowaniu, a w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego. 

3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku 
polskim, trwałą i czytelną techniką w oparciu o wzór formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej  SIWZ. Wszystkie kartki oferty powinny być 
ponumerowane, trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne 
poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i podpisane przez 
Osoby Uprawnione. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno 
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków 
konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy).  

4. Na ofertę składają się m.in.: 
a) Formularz ofertowy;  
b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ stanowiące załączniki do Oferty;  
c) Stosowne pełnomocnictwo/a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru. 
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  - 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty  
 
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3ustawy, oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.  z 2019r. poz. 1010 z póź. zm.) 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania.  
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7. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.  
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.  

8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.  

9. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 
86 ust. 4 u p.z.p.).  

10. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały sposób 
zabezpieczonym opakowaniu. Opakowanie np.: koperta powinna być zaadresowana 
następująco: Oferta na: „Czyszczenie komór reaktora biologicznego oczyszczalni 
ścieków w Mszanie Dolnej” - NIE OTWIERAĆ przed 08/11/2019r. godz. 10:15”. 

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne powiadomienie  
o zmianie lub wycofaniu oferty. Wycofanie lub zmianę należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty i dodatkowo oznaczyć określeniami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 

XVIII. Miejsce i termin składania ofert.  
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr7) 

„Górna Raba Sp. z o.o., ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna, do dnia 
08/11/2019 r. do godziny 10:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie do Wykonawcy, zgodnie  
z art. 84 ust. 2 u.p.z.p.. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu 
ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską.  

3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  
w dniu 08/11/2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Sala Obrad. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. W przypadku, jeśli Wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami musi 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania 
ofert.  

6. Koperty z dopiskiem "WYCOFANIE", zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty 
te nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.  

7. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

 
XIX. Sposób obliczenia ceny. 
 

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej ze specyfikacją realizacji przedmiotu zamówienia. 
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3. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  
i usług. 

4. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego przetargu będą określone w złotych 
polskich (do dwóch miejsc po przecinku) i wszystkie płatności będą realizowane 
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

5. Cena podana w ofercie jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianom w trakcie obowiązywania umowy. 

6. Ceną oferty jest wartość wymieniona w formularzu ofertowym, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
XX. Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert 
 

1. Kryteria oceny ofert – zmawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3.wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami 

zamawiającego. 
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej 
 

Nazwa kryterium Waga kryterium % 

Cena (C ) 90 

Termin realizacji (T) 10 

 
a) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzy oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

C min 

C = ------------ x 100 pkt , gdzie : C min – cena brutto oferty najtańszej 

             C o                                   C o – cena oferty ocenianej 

b) Kryterium termin realizacji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego 
terminu. Zamawiający wymaga, aby umowa została zrealizowana w terminie 
maksimum do 22 grudnia 2019r. Skrócenie realizacji przedmiotu umowy należy 
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określać w pełnych tygodniach (np. do 15 grudnia 2019r. do 8 grudnia 2019r., do 
1 grudnia 2019, 24 listopada 2019 itd.) 
 
Ilość punktów w kryterium „termin realizacji umowy”, jaką uzyska oferta zostanie 
wyliczona według wzoru: 
         T min 

T = ------------ x 100 pkt , gdzie : T min – najkrótszy zaoferowany termin 

         T o                                        T o – termin oferty ocenianej 

a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie  
z wzorem: 
Ko = C x 0, 90 +T x 0,10 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium termin realizacji 

5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej SIWZ . 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 
XXI. Ogólne warunki umowy na wykonanie zamówienia. 
 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa będąca przedmiotem niniejszego 
postępowania stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna  
z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2-8 u.pz.p. 

3. Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., dla zapewnienia prawidłowej 
realizacji zadania, dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
umowy.  
Okolicznościami uzasadniającymi dokonanie istotnej zmiany umowy mogą być:  
a) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany terminu realizacji umowy (np. 

wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia 
losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się 
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac np. opady 
deszczu lub śniegu, temperatura poniżej + 6° C,  działania sił natury, uznane za stan 
klęski żywiołowej);  

b) zaistnienie okoliczności ekonomicznej, prawnej lub technicznej niemożliwej  
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należnego wykonania umowy, 
zgodnie ze SIWZ. 
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c) zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
(art. 145 u.p.z.p.). 

d) fakt, że dokonywana zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego,  
a w szczególności: 
1) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

umowy 
2) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy 

e)  zmiana ustawowej stawki podatku VAT – w zakresie dokonania zmiany wysokości 
wynagrodzenia; 

f) zaistnienie uwarunkowań społecznych np. protestów, petycji, itp.; 
g) działanie osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to 

działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 
h) o ile obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla 

których została ona zawarta. 
4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany  
i uzasadnienie. 

5. Okoliczności przewidziane powyżej, a stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią 
uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.  

6. Ewentualne zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać wprowadzone w życie po 
odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie 
strony umowy. 

7. Nie stanowią zmiany umowy zmiany danych teleadresowych, związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną, w tym zmiana nr rachunku bankowego oraz danych 
rejestrowych. 

8. W wyniku Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 u.p.z.p.. 

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
3.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., zgodnie z art. 
179. 

3.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.. 

3.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

3.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p.. Szczegółowo 
kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198 u.p.z.p.. 
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3.5. Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia zespołu 
arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi 
do sądu uregulowane zostały w art. 198 a – 198 gu.p.z.p..  

 
Powyższe kwestie szczegółowo reguluje dział VI u.p.z.p. „Środki ochrony prawnej”.  
 
XXIII.  Ra żąco niska cena. 
 
Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę wg zasad określonych  
w art. 90u.p.z.p.. 
 
XXIV. Udzielenie zamówienia. 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  
w art. 93u.p.z.p.. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie  
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 u.p.z.p., po którego umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w Rozdziale XXIVpkt.3 SIWZ 
Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: „Górna Raba”  
Sp. z o.o.: http://www.gornaraba.pl/oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po 
upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostały przesłane w sposób określony w art. 94 ust.2u.p.z.p., 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w Rozdziale XXIV pkt. 4. SIWZ, jeżeli w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia: 
a) złożono tylko jedna ofertę, 
b) nie odrzucono żadnej oferty, 
c) nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust.1u.p.z.p.. 

 
XXV.  Postanowienia końcowe. 
 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy u.p.z.p. oraz Kodeks Cywilny.  
 
 
XXVI. Zał ączniki 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy;  
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy;  
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług 
 
XXVII. Ochrona Danych Osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Górna Raba” Sp. z o.o.,  
e-mail: biuro@gornaraba.pl; telefon kontaktowy: 18 33 10 324; 

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@gornaraba.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak 
sprawy GR-341-4/2019 „Czyszczenie komór reaktora biologicznego 
oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej” prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;   

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

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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h) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 
danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. 
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

i) przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 


