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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust.1, o wartości zamówienia, 

która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.) – zwana dalej „ustawą Pzp”. 

 

Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania wody z ujęcia „Pod Kamieniołomem” 

w Rymanowie Zdroju o wydajności 300 m3/dobę 
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Rozdział I  

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania wody z ujęcia „Pod Kamieniołomem” 

w Rymanowie Zdroju o wydajności 300 m3/dobę. 

 

2. Zakres robót obejmuje m.in.: 

1) Roboty rozbiórkowe. 

a) Demontaż i rozbiórka 2 szt. zbiorników stalowych o poj. 25 m3 i 50 m3 

b) Rozbiórka muru oporowego (żelbetowego)  

c) Rozbiórka istniejących trzech kontenerów wraz z demontażem wyposażenia 

d) Demontaż pomp w studniach głębinowych 

Uwaga:  

Prace rozbiórkowe będą wykonywane sukcesywnie, z uwzględnieniem ciągłości pracy stacji 

kontenerowej.  

2) Roboty budowlano- montażowe: 

a) Wykonanie fundamentów pod zbiorniki i kontener  

b) Montaż zbiorników o poj. 25 m3( woda uzdatniona) i 50 m3 ( woda surowa) wraz z ich 

podłączeniem 

c) Montaż kontenera 

d) Montaż i podłączenie urządzeń i instalacji w kontenerze 

e) Montaż pomp głębinowych w studniach 

Uwaga: 

prace budowlano- montażowe będą wykonywane sukcesywnie, z uwzględnieniem ciągłości pracy stacji 

kontenerowej. 

3) Wykonanie rurociągu i kabli zasilająco- sterujących: 

a) Wykonanie wykopu- prace należy wykonać ręcznie 324 m.b., oraz wykop w formie 

przewiertu sterowanego o długości 146 m.b., łącznie 470 m.b. 

b) Ułożenie rurociągu z rur PE o śr. φ 160 mm i jego podłączenie, w tym 324 m.b. 

w wykopie i 146 m.b. przewiertu sterowanego na rurę  PE o śr. φ 160 mm. 

c) Ułożenie kabli w wykopie o długości 324 m.b. obok rurociągu i ich podłączenie, 

i ułożenie kabli w przewiercie sterowanym o długości 146 m.b. i ich podłączanie.  

d) Wykonanie wykopu ręcznie o długości 57,1 m.b. oraz ułożenie rury o śr. φ 110 mm 

wraz z kablami sterującymi. 

 

4) Roboty pozwalające na rozruch i użytkowanie stacji kontenerowej: 

a) Technologia 

b) Automatyka i sterowanie 

c) Badania i analizy 

d) Rozruch i dopuszczenia do użytkowania 

e) Instrukcja użytkowania: przeszkolenie obsługi 

 

3. Kolejność i sposób realizacji zadania: 
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Kolejność demontażu i montażu poszczególnych elementów stacji określi Wykonawca 

z uwzględnieniem ciągłej pracy stacji kontenerowej. Ewentualne uzgodnione przerwy 

technologiczne nie mogą przekraczać max. 10 godz.  

4. Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w przedmiarach i ślepych kosztorysach, 

protokołach technicznych, w/w zadania stanowiących załączniki do SIWZ.  

Dokumenty zawarte w powyżej wskazanych załącznikach należy traktować, jako wzajemnie 

uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub 

wieloznaczności Wykonawca z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani 

zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja 

projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania robót, lub wykonania określonego 

elementu przedmiotu umowy, nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym 

zakresie od Zamawiającego. 

5. Wymogi dotyczące materiałów i urządzeń 

1) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (materiały i urządzenia) muszą być 

zgodne z właściwościami określonymi w dokumentach stanowiących załączniki do 

SIWZ. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz załącznikach do niej tj. projekcie 

technicznym – opisach technicznych i rysunkach, projekcie budowlano-

wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy równoważne (na podstawie 

art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). 

Do urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia i materiały 

równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, 

użytkowych i estetycznych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały 

powinny posiadać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny 

być gorsze od założeń projektowych (na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 

2) Urządzenia i materiały muszą być oznaczone znakiem CE oraz posiadać stosowne 

certyfikaty, atesty, świadczenia jakości, dopuszczenia i inne dokumenty przewidziane 

obowiązującymi przepisami prawa. 

a) Urządzenia muszą posiadać świadectwa jakości dopuszczające do użytkowania 

przez właściwe organy. 

b) Zamawiający zrównuje zakres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane wbudowane materiały (elementy) i zamontowane urządzenia. 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym zawarte są 

w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

6. Wymóg dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisu art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy (Dz. U.2016.1666 t.j.). 

1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a - ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności 

podejmowane przez Wykonawcę i związane z wykonaniem prac ogólnobudowlanych 
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wykonane były przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu w/w 

przepisów przez Wykonawcę, co najmniej 10 osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. Wykonawca przedłoży wykaz pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę (załącznik nr 10 do SIWZ)  

3) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia pracowników na umowę 

o pracę Wykonawca zapłaci kary umowne, o których mowa w projekcie umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ)  

 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

2) Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien zawierać, co najmniej: 

a) elementy robót, 

b) zakres prac, 

c) termin realizacji, 

d) ewentualny udział Podwykonawców z wskazaniem szczegółowego zakresu 

wykonywanych robót oraz ich wartości 

e) wartość poszczególnych robót. 

3) Wykonawca musi wziąć pod uwagę termin rozpoczęcia robót, termin przekazania 

placu budowy przez Zamawiającego, termin zakończenia robót wskazanych przez 

Zamawiającego oraz fakt prowadzenia części robót objętych przedmiotem 

zamówienia, które nie są i nie będą w trakcie realizacji zamówienia wyłączone 

z użytkowania. 

4) Przedmiotowy harmonogram sporządzony będzie w ścisłym uzgodnieniu 

z Zamawiającym i jego wytycznymi oraz podlega ostatecznej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

5) Wymagalny termin końcowego odbioru robót, o których mowa w rozdziale I zgodnie 

z załączoną dokumentacją do niniejszej SIWZ – 30.11.2017 r. 

 

8. Obowiązki wykonawcy w związku z realizacją umowy. 

Informacje na temat obowiązków Wykonawcy dotyczących zobowiązań, jakie związane są 

z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarte są w projekcie 

umowy (załącznik nr 2do SIWZ) i dokumentacji projektowej, która zawiera opis zamówienia 

(załączniki nr 11-35 do SIWZ)  

9. Wizja lokalna. 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji 

zamówienia. Wizja lokalna tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie e-mail 

z przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami. 

10. Zobowiązania Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

1) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy: 

a) uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy, 
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b) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

c) kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, 

d) umowy – oryginału dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa poniżej 

i przekazanie mu jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

w przypadku, gdy dokument ubezpieczeniowy obejmować będzie okres 

krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie 

oryginału dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopią poświadczoną za 

zgodność z oryginałem, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas 

wymagany zgodny z umową. 

Treść ubezpieczenia: 

Ubezpieczenia w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia terenu 

budowy w rozumieniu Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j.) (bez franszyzy 

redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjna nie wyższą niż 10 % wartości kontraktu – sumy 

ubezpieczenia), od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi robót, 

urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego 

bezpośrednio z wykonywaniem robót, od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, 

a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, na 

okres od zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego robót; w przypadku, 

gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji 

przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia zgodnie z umową. 

 

2) Przedłożenie ww. dokumentów stanowi bezwzględny warunek zawarcia umowy, nie 

przedłożenie choćby jednego uznane będzie za okoliczność uniemożliwiającą 

zawarcie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

11. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

  i wodnej 

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

  odprowadzania ścieków 

45252126-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45317300-5 – elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  
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Projekt budowlany, który jest w posiadaniu Zamawiającego, udostępniony na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej, dostarcza pełnego zakresu informacji dla potrzeb 

zrealizowania zamówienia oraz przyjęcia właściwych założeń w kalkulacji ofertowej. 

Rysunki zawarte w części graficznej projektu, przedstawiają, oczekiwany wynik realizacji 

robót. 

  

12. Termin realizacji zamówienia  

Rozpoczęcie robót: do 5 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Protokolarne 

przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni, od dnia podpisania umowy. Zakończenie 

robót: 30.11.2017 r. 

 

13. Podwykonawcy  

1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części 

zamówienia Podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania w formularzu oferty części zamówienia (zakresu rzeczowego), której 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp na zasoby Podwykonawców w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca poda w ofercie nazwy firm Podwykonawców, 

na których zasoby się powołuje. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany 

jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 

14 dni przed jej zawarciem, przy czym: 

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, 

b) Każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą musi zostać 

zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać 

w szczególności: 

I. tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą, 

zgodnie z treścią niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian) 

II. szczegółowy zakres robót powierzony Podwykonawcy tj. wskazanie, jakie 

roboty składające się na dany zakres będzie realizował Podwykonawca, 

III. wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za realizację wskazanego 

elementu (części) robót, które nie może być wyższe niż określone za dany 

element w kosztorysie ofertowym, 

IV. termin wykonania robót przez Podwykonawcę, który nie może być 

późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi 

gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

V. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie 

zleconej Podwykonawcy roboty, 

VI. inne warunki, które musi zawierać umowa o podwykonawstwo zawarte są 

w projekcie umowy(załącznik nr 2do SIWZ) 
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Rozdział II  

Warunki wymagane od Wykonawców 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności 

dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:  

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, co najmniej: 

I. dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy (w rozumieniu 

przepisu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane 

Dz.U.2016.290 t.j.) stacji uzdatniania wody i wartości brutto minimum 

 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy+ złotych) 

II. jedną robotę w zakresie budowy wodociągów i wartości brutto minimum 

100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) 

b) Potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz, którego zostało 

wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazującymi, że zostały wykonane w zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. 

 UWAGA: 

1. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym 

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i wartościowo roboty, 

o których mowa powyżej. 

2. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Zamawiający wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na 

zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, co 

najmniej jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem wymaganym w punkcie 1 i co 

najmniej jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem wymaganym w punkcie 2. 

 

3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: 

a) min. 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy i kierownika robót 

ogólnobudowlanych – wskazana osoba ma posiadać, co najmniej następujące 

kwalifikacje: 

I. łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku 

kierownika budowy lub kierownika robót ogólnobudowlanych, z czego co 

najmniej jedno na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót 

instalacyjnych, 
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II. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń przez okres nie krótszy 

niż 3 lata, 

III. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną 

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 

b) min. 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych – 

wskazana osoba ma posiadać przynajmniej następujące kwalifikacje: 

I. łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku 

kierownika robót elektrycznych, 

II. posiadać uprawnienia budowlane instalacyjnej w zakresie instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń przez 

okres nie krótszy niż 3 lata, 

III. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną 

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 

c) min. 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych – 

wskazana osoba ma posiadać, co najmniej następujące kwalifikacje: 

I. łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku 

kierownika robót sanitarnych, 

II. posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń przez okres nie krótszy niż 3 lata, 

III. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną 

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę. 

Uwaga: 

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U.2004.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające odpowiednio do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte 

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, 

z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 

z 2008, Nr 63, poz. 394). 

3. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. 

4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy: 

a) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia, 

b) kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa powyżej.  

 

4) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia 

minimum 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na minimum 500 000 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych). 

Uwaga: 

1. Wykonawca może wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5 SIWZ 

polegając na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 2 i art. 26 ust. 2c ustawy Pzp  

2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia 

dokumentu.  

 

6) Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

a) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

Uwaga: 

Do pisemnego zobowiązania Podmiotu Wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne 

w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu 

niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

 

Dokumenty te powinny jednoznacznie określać: 

I. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

II. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia 

III. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem  

IV. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia. 

b) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a 

ust. 2 odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy 

c) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. 

II pkt 1 ppkt 1, 2, 5 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty 
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te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w rozdziale III pkt 2 ppkt 1-4 SIWZ. 

 

7) Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: 

spełnia/ nie spełnia. 

8) Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 

a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 

b) Zamawiający określa że na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,8 ustawy Pzp 

wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

I. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

II. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 
c) Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 

24 ust. 5 pkt 1,8 ustawy Pzp Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w 

zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany złożyć oświadczenia 

i dokumenty wskazane w SIWZ. 

9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/tzw. konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu 

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

natomiast warunki określone w rozdz. II pkt 1 ppkt 1-5 SIWZ muszą spełniać łącznie. 

 

 

https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/18208902?cm=DOCUMENT#art(332)ust(1)
https://sip-1lex-1pl-1czytelnia-2czasopism-2online.han3.lib.uni.lodz.pl/#/dokument/17021464?cm=DOCUMENT#art(366)ust(1)
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Rozdział III  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz 

niepodleganiu wykluczeniu oraz innych wymaganych dokumentów 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale II pkt 1 ppkt 2  

SIWZ do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 

z art. 22 ust. 1 – załącznik nr 3(A lub B odpowiednio) do SIWZ, 

2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

z  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

Uwaga: 

a)  dowodami, o których mowa w rozdz. 3 pkt 1 ppkt 2 są: 

- poświadczenie 

- w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty, – jeżeli 

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, 

b) w przypadku, gdy roboty budowlane wskazane w wykazie robót ( załącznik 5 do SIWZ) 

zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego ogłaszającego przedmiotowe 

postępowanie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa powyżej; 

 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez ich czynności oraz informację 

o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia na potwierdzenie spełnienia warunku określonego 

w rozdz. II pkt 1 ppkt 3 SIWZ – załącznika nr 7 do SIWZ. 

5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

7) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy do oferty dołączyć 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – 

załącznik nr 4 (A lub B odpowiednio) do SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 

pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

3) 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 ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 ofert, 

 

3. Inne dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

firmy składającej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 

ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym 

rejestrze, 

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 niniejszej SIWZ, 

4) dowód wniesienia wadium, 

5) kosztorys ofertowy do celów rozliczeniowych metodą kalkulacji uproszczonej wraz 

z podaniem: R-g, Kp, Z, Kz, S, 

6) wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

4. Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców w zakresie grupy 

kapitałowej 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekażą 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 9 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy ofertę 

złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. 

 

5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej 

podmioty gospodarcze (konsorcja, Spółki cywilne) 

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione 

zgodnie z wymogami ustawowymi w oryginale, ma być podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców a w przypadku złożenia 

kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność 

z oryginałem: 

2) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje wymienione 

w rozdz. 3 : 

a) pkt 1 ppkt 1-5 (w przypadku oświadczeń składa odpowiednio pełnomocnik 

Wykonawcy, pozostałe dokumenty na potwierdzenie spełnienia udziału 

w postępowaniu składane są wspólnie). 

b) pkt 2 ppkt 1-3 (oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i informację 

o przynależności do grupy kapitałowej może złożyć pełnomocnik lub każdy 

Wykonawca oddzielnie, pozostałe dokumenty każdy Wykonawca składa 

oddzielnie). 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-4 SIWZ 

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce nie wydaje się dokumentów, o których w pkt 6, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Zapis pkt 6 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział IV  

Sposób obliczania ceny  

 
1. Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty 

podana w formularzu ofertowym musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz stanowić łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych 

robót i innych świadczeń. 

2. Cena ryczałtowa winna obejmować pełny zakres robót określonych w dokumentacjach 

projektowych, projekcie budowlano – wykonawczym oraz Specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, a także obowiązków Wykonawcy. Ustalona cena 

ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji. 

3. Podstawą do obliczenia ceny oferty są dokumentacje projektowe, budowlane 

i wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (rozd. 1 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ) oraz dokumentacja 

projektowa (załączniki nr 11-35 do SIWZ). 

4. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również warunki 

wykonywania robót oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację 

ceny. 

5. Przedmiar robót dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem 

informacyjny, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 

6. Rozliczenie robót zamiennych w odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz 

zamienne rozwiązania technologiczne będą przedmiotem ustaleń pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą przed wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na zastosowanie zamiennych 

rozwiązań technologicznych. 

7. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto. 

8. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny netto podatku od towarów 

i usług VAT i tak ustaloną cenę wykonania wpisać do formularza oferty. 

9. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr) 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miał by obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

11. Rozlicznie rzeczowo – finansowe przedmiotu zamówienia odbywać się będzie 

w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
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(przedłożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy), na podstawie protokołów 

zaawansowania wykonanych robót częściowych i protokołu odbioru robót końcowych. 

 

 

Rozdział V 

Kryterium i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria 

o następującym znaczeniu procentowym: 

1) cena – 90 %, 

2) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały 

(elementy) i zamontowane urządzenia –10% 

2. Kryterium I: cena – „C” 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość 

punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona wzorem: 

Xn= (Cmin/Cn)x90,gdzie: 

Xn – oznacza ilość punktów przyznanych ofercie, 

Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie), 

Cn – oznacza cenę ocenianej oferty; 

90– oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach) 

 

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY – cena za 

realizację całości zamówienia. 

Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I może uzyskać 90,00 punktów. 

 

3. Kryterium II: okres gwarancji – „GR” 

Kryterium „gwarancja na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały 

(elementy) i zamontowane urządzenia”, zwiększenie okresu gwarancji będzie 

rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę 

w formularzu oferty. 

Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium II – stosując 

poniższe zasady: 

Oferta z najdłuższą gwarancją otrzyma 10,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują 

ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły: 

Gn=(Gb/Gmax)x10, gdzie: 

Gn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie; 

Gmax – oznacza okres najdłuższej gwarancji (spośród ofert podlegających ocenie) 

Gb – oznacza okres gwarancji ocenianej oferty; 

10– oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach). 

Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II może uzyskać maksymalnie 10,00 

punktów. 

 

Uwaga: 

Wykonawca, który nie wypełni lub błędnie wypełni pole wskazane w załączniku nr 1 

do SIWZ (formularz oferty) otrzyma 0 pkt w tym kryterium. 
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Zamawiający zastrzega, że długość okresu gwarancji na roboty budowlane musi być 

liczbą całkowitą wyrażoną w latach nie mniejsza niż 3. Oferty z gwarancją dłuższą niż 

10 lat dla celów oceny w tym kryterium będą traktowane jednolicie poprzez uznanie, 

że zawierają najdłuższą gwarancję (tj.10 lat).  

Maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja” otrzyma oferta z najdłuższym 

terminem gwarancji. 

Ocenie będzie podlegał wydłużony termin gwarancji powyżej 3 lat. Jeżeli Wykonawca 

zaproponuje termin gwarancji określony w SIWZ, jako minimalny otrzyma 0 punktów, 

jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji i rękojmi krótszy niż 3 lata jego 

oferta zostanie odrzucona. 

 

4. Sposób oceny ofert. 

1) Ocena zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty. 

2) Każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w ogłoszeniu 

o przetargu, ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3) Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu, zostanie 

wykluczony (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) 

4) Oferta niespełniająca wymagań merytorycznych zawartych w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona. 

5) Po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań zawartych 

w ustawie Pzp i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 

dokona oceny każde z ofert przy zastosowaniu powyższych kryteriów łącznie. 

6) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty wybranej na 

podstawie postanowień rozdziału 5 pkt 1 SIWZ. 

a) Punkty uzyskane przez ofertę w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I 

zostaną dodane do punktów uzyskanych przez nią w komisyjnej ocenie oferty 

w kryterium 2 i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta 

w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. 

7) Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta podlegająca ocenie – Zamawiający 

oceni ofertę tego Wykonawcy, przyznając jej maksymalną ilość punktów 

możliwą do uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzenia powyższej 

oceny). 

8) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny do dwóch miejsc po 

przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie 

same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba, że działanie takie nie 

będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników. 

 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie – to omyłki niebudzące wątpliwości, bezsporne – 

powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie 

(automatycznie) a także takie, że każdy nieznający sprawy równie łatwo ją 

zauważy i wskaże ten sam sposób jej poprawienia. Oczywistość omyłki musi 
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wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego celowego 

działania. 

2) Omyłki rachunkowe, w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób 

jej obliczenia; 

b) jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie z liczbą, 

przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Rozdział VI 

Instrukcja dla Wykonawców    

1. Zamawiający. 

Zamawiającym jest Uzdrowisko Rymanów S.A, ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów 

Zdrój . 

Adres do korespondencji: Uzdrowisko Rymanów S.A, ul. Zdrojowa 48, 38-481 

Rymanów Zdrój, e-mail: inwestycje@uzdrowisko-rymanow.com.pl,  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

3. Kontakt z Wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Andrzej Uliasz, e-mail: woda@uzdrowisko-rymanow.com.pl 

 

4. Wadium. 

Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1) Każda z ofert musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 

2) Wadium może być wniesione w następujących formach  

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości ( Dz.U.2016.359 t.j.) 

3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1090 0000 0001 2214 3363 Bank 

Zachodni WBK S.A. Grup Santander oddział w Krośnie, a dowód wniesienia 

wadium należy dołączyć do oferty. 

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, 

które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

mailto:inwestycje@uzdrowisko-rymanow.com.pl
mailto:woda@uzdrowisko-rymanow.com.pl
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4) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w budynku Biały 

Orzeł – pokój nr 9 Sekretariat Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A. 

w Rymanowie Zdroju (oryginał), a kopię złożonego dokumentu należy również 

załączyć do oferty. 

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 

18.08.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: Modernizacja kontenerowej stacji 

uzdatniania wody z ujęcia „Pod Kamieniołomem” w Rymanowie Zdroju 

o wydajności 300 m3/dobę. 

5) Wadium wniesione w formie gwarancji, poręczeń musi spełniać następujące 

wymogi: 

a) być wystawione na Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 

Rymanów Zdrój, 

b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 

zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze 

żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna 

z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp., 

c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

– zawierać w swej treści zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu 

związanych z przedmiotowym postepowaniem działań lub zaniechań 

opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 

d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 

6) Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

7) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na 

rzecz Zamawiającego, w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a 

i ust. 5 ustawy Pzp. 

8) Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie 

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem określonym w art. 46 ust 4a ustawy Pzp. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego zatrzymania 

określono w art. 46 ustawy Pzp. 

 

5. Termin związania ofertą. 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie, lub na wniosek Zamawiającego może 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 zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy niż jednak niż 60 dni. 

 

6. Wyjaśnienie treści SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, który 
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przekazał Specyfikację nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert 

z zastrzeżeniem ppkt 2. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

7. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3) Opis sposobu przygotowania ofert: 

a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym 

do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i napisana pismem 

maszynowym lub ręcznym drukowanym nie zmywalnym atramentem 

(tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego, 

b) załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3 SIWZ 

„Dokumenty wymagane od Wykonawców”, 

c) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego 

dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone 

wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.  

d) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, 

e) Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych 

kopertach: wewnętrzna – koperta opieczętowana przez Wykonawcę z opisem 

nazwy i adresu Wykonawcy oraz tematem przetargu, w której znajdować się 

musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna – koperta wyłącznie z napisem: Oferta 

przetargowa –Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania wody z ujęcia 

„Pod Kamieniołomem” w Rymanowie Zdroju o wydajności 300 m3/dobę. 

f) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 

uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty 

odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie 

z odpowiednim dopiskiem. 

4) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 

wyznaczonym terminie składania ofert. 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

7) Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 

oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

9) 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 
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one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych 

do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert.   

1) Ofertę należy złożyć w budynku Biały Orzeł – pokój nr 9 Sekretariat Zarządu 

Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju osobiście albo za 

pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 

Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania wody z ujęcia „Pod 

Kamieniołomem” w Rymanowie Zdroju o wydajności 300 m3/dobę. 

2) Termin składania ofert upływa 18.08.2017 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po 

tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) 

i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcą. 

3) Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie, należy rozumieć dostarczenie 

zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego 

terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została 

złożona w terminie. 

 

9. Otwarcie ofert  

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2017 r. godz. 10:15 w Budynku Zarządu 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 48, 38-481 

Rymanów Zdrój pok. nr 8. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji zawartych w ofertach. 

5) Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy. 

1) Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię 

i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 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 zamówienie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
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d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 

e) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa 

w ppkt 1 lit. „a”, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit 

„a” i pkt 3 lit „a” ustawy Pzp. 

2) Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, będzie zobowiązany 

do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 2 

do SIWZ) w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej przedłożonym przez Zamawiającego.  

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wskazanym w załączonym 

do SIWZ projekcie umowy. 

 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach 

– do wyboru przez Wykonawcę: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) 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.2016.359 t.j.). 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w innych formach. 

Dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe 

i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 

kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. Dopuszczalnym żądaniem 

gwaranta/poręczyciela jest żądaniem oświadczenia beneficjenta 

o niewykonaniu lub należytym wykonaniu umowy oraz dokumentu 

potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu 

beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. Gwarancja/poręczenie 

nie może zawierać postanowień utrudniających Zamawiającemu dochodzenie 

roszczeń, jak np.: 

a) obowiązku  zgłoszenia roszczeń gwarantowi/poręczycielowi za czyimkolwiek 

pośrednictwem; 

b) ograniczenia zaspokojenia roszczeń tylko do roszczeń znanych przez 

Wykonawcę albo tylko do niektórych rodzajów roszczeń; 
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c) obowiązku uzyskania zgody gwaranta/poręczyciela na zmiany umowy 

Zamawiającego z wykonawcą, z której to umowy mogą wyniknąć roszczenia 

zabezpieczone gwarancją/poręczeniem. 

d) obowiązku potwierdzenia odpisów dokumentów oraz podpisów osób 

działających w imieniu Zamawiającego przez notariusza lub bank prowadzący 

rachunki Zamawiającego. 

e) podania rozstrzygnięcia sporów na tle gwarancji/poręczenia sądowi innemu niż 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy, który zostanie specjalnie utworzony przez Zamawiającego 

przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę. W tytule przelewu należy podać 

numer postępowania oraz nazwę zadania. 

5) Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu wyznaczonym, jako termin 

zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 

6) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej z odpowiednim 

wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej 

przyjmuje się termin uznania kwotą zabezpieczenia podanego wyżej rachunku 

bankowego Zamawiającego. Zaleca się, aby do podpisania umowy 

Wykonawca przedłożył potwierdzenie przelewu kwoty zabezpieczenia 

7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, 

oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z pismem przewodnim 

w Sekretariacie Zamawiającego - budynek Biały Orzeł – pokój nr 9 Sekretariat 

Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju – nie później niż 

w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 

8) Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostały 

określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

9) W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie może 

zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania. 

 

12. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcą 

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp, wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie 

z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez 

Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenie oferty odwołującego 

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały wysłane w inny sposób 

(pisemnie). 

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
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zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. 

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180-198) ustawy Pzp. 

13. Postępowanie dotyczące protokołu postępowania. 

1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu (opinie, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje) 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3) Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu, odbywać się będzie wg 

poniższych zasad: 

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,  

b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów i informacji, 

c) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 

Zamawiającego, 

d) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować utrwalać treści złożonych ofert, 

za pomocą urządzenia lub środków technicznych służących do utrwalania 

obrazu,  

e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz 

w czasie godzin jego pracy, 

f) na wniosek Wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników 

pocztą lub faksem, drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn 

technicznych przesłanie dokumentów będzie utrudnione, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być 

udostępnione, 

g) kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy 

Zamawiający wykonuje odpłatnie (1,00 zł za stronę)  

 

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdziła w dniu  ………………….. 

dr Iwona Olejnik - Prezes Zarządu „Uzdrowisko Rymanów” S.A. 
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Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Projekt umowy – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – załącznik nr 3 (A lub B odpowiednio) 

4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4 (A lub B odpowiednio) 

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5  

6. Wykaz osób – załącznik nr 6 

7. Oświadczenie dot. osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 

8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów – załącznik nr 8 

9. Informacja o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 9 

10. Oświadczenie i wykaz dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 10 

11. BIOZ – Rymanów – załącznik nr 11 

12. Elewacja Zbiornika – załącznik nr 12 

13. Kosztorys zerowy – branża budowlana – załącznik nr 13 

14. Kosztorys zerowy Rymanów elektro budowlana - załącznik nr 14 

15. Kotwienie zbiornika - załącznik nr 15 

16. Opis Rymanów sterowanie - załącznik nr 16 

17. Opis Rymanów technologia - załącznik nr 17 

18. Opis zbiorniki Rymanów - załącznik nr 18 

19. Projekt – roboty rozbiórkowe – załącznik nr 19 

20. Przedmiar + kosztorys zerowy b. sanitarnej - załącznik nr 20 

21. Przedmiar Rymanów inst. Elektr. w kontenerze – załącznik nr 21 

22. Przekrój zbiornika – załącznik nr 22 

23. Rzut pomieszczenia stacji – załącznik nr 23 

24. Kable kosztorys zerowy – załącznik nr 24 

25. Rymanów Zdrój kable przedmiar – załącznik nr 25 

26. Rymanów Zdrój kosztorys zerowy zasilanie SUW – załącznik nr 26 

27. Rymanów Zdrój przedmiar zasilanie SUW – załącznik nr 27 

28. Rysunki Rymanów schematy sterowania – załącznik nr 28 

29. Schemat Rymanów technologiczny SUW – załącznik nr 29 

30. Specyfikacja SUW Rymanów – roboty zewnętrzne – załącznik nr 30 

31. Specyfikacja SUW Rymanów technologia – załącznik nr 31 

32. STWiOR Rymanów elektr. Automat – załącznik nr 33 

33. Zestawienie SUW Rymanów urządzenia – załącznik nr 33 

34. Schemat zasilania kontenera – załącznik nr 34 

35. Mapa trasy wodociągu – załącznik nr 35 


