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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  

Wodociągi Ustka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka 

tel. 59 814 47 27 

NIP:839 000 82 31 

REGON: 770538080 

e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” 

Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i in Kodeksu Cywilnego.  

Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania 

działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 

pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz.1129), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych 

usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich 

sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem 

ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.  

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro zgodnie z art. 15 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z 

późn. zm.) zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.  

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się 

przepisów tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

Strona internetowa Zamawiającego: www.wodociągi.ustka.pl 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane; 

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

CPV 45262310-7 Zbrojenie; 

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

CPV 42923000-2 Maszyny ważące i wagi 

 

 

about:blankAKT%5b%5d285736284#mip28045274
about:blankAKT%5b%5d55135143#mip
about:blankAKT%5b%5d285736284#mip
http://www.wodociągi.ustka.pl/
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2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu 

stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na 

terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb 

ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka). 

3. Opis przedmiotu zamówienia:    

Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu 

stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na 

terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb 

ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka), obejmujących w swym zakresie: 

- rozebranie istniejącej nawierzchni; 

- wymiana i zagęszczenie gruntu do głębokości ok. 1,5 m; 

- wykonanie podsypki z piasku; 

- wykonanie stóp fundamentowych o grubości 50 cm; 

- wykonanie szalunku; 

- ułożenie uzbrojenia; 

- zamocowanie marek odbojowych oraz wsporczych pod tensometry; 

- zamocowanie obwodowych kątowników rampy najazdowej; 

- wykonanie podłączenia wagi z istniejącej linii elektrycznej; 

- dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej o poniższych parametrach: 

• Wykonanie ze stali ocynkowanej, 

• Udźwig 50 ton, 

• Wymiary: 18,0 x 3,0 m, 

• Wyposażenie: czujniki analogowe, miernik wagowy z wyświetlaczem LCD, oplot 

antygryzoniowy; 

- wykonanie stalowego pomostu; 

- wykonanie dwóch najazdów betonowych o długości 5 m każdy; 

- impregnacja powierzchni betonowych; 

- ułożenie obwodowej bednarki uziemiającej FeZN 25x3; 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; 

- odpowiednie oznakowanie wagi samochodowej; 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

- przeprowadzenie szkolenia obsługi w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

- opracowanie instrukcji obsługi wagi samochodowej; 

- opracowanie książki serwisowej; 

- przygotowanie wniosku o dokonanie legalizacji pierwotnej wagi samochodowej jako przyrządu 

pomiarowego; 

- przygotowanie (opracowanie) niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji 

(certyfikatu) legalizującej wagę samochodową, w szczególności dokumentacji techniczno-

konstrukcyjnej (jeśli będzie wymagana); 

- dokonanie legalizacji wagi samochodowej przez właściwy Urząd Miar; 
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- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych. 

 

Uwaga! 

Wykonanie linii energetycznej zasilającej wagę samochodową zostanie wykonane przez 

Zamawiającego.  

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

a. Projekt budowlany pt. „Waga samochodowa wraz z terenem utwardzonym na terenie 

oczyszczalni ścieków” stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 

b. Przedmiar robót: „Dostawa i montaż oraz konstrukcja wagi” stanowiący Załącznik nr 7 

do SWZ. 

c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych objętych ww. 

projektem budowlanym, dalej STWiORB – Załącznik nr 8 do SWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez Podwykonawcę, pod 

warunkiem przedłożenia umowy o podwykonawstwo przed rozpoczęciem robót 

budowlanych lub w trakcie ich trwania na minimum 7 dni przed wejściem Podwykonawcy 

na teren budowy. 

6. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać komplet informacji w zakresie przedmiotu 

zlecanych robót budowlanych oraz w zakresie stron umowy. Wykonawca wraz ww. z umową 

przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy potwierdzające posiadane 

uprawnienia do wykonania powierzonego zadania oraz kosztorys ofertowy robót 

budowlanych zleconych Podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

8. Warunki zlecenia części robót Podwykonawcy zostały określone w Załączniku nr 5 – 

Projekcie umowy w § 3. 

9. Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji 

przedsięwzięcia bez podania przyczyny. Natomiast po zawarciu umowy w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia o okres do 6 miesięcy w odniesieniu do terminu wskazanego w pkt V, chyba że 

strony postanowią inaczej.  

11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz uzyskania ewentualnych uzgodnień/zgód 

nieujętych w projekcie, które będą niezbędne do wykonania zamówienia, w tym uzyskanie 

zgód właścicieli nieruchomości w sytuacji konieczności wykonania czynności na tych 

nieruchomościach.   
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12. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie decyzji (certyfikatu) legalizującej 

zamontowaną elektroniczną wagę samochodową wydawanej przez właściwy organ Urzędu 

Miar. Wobec powyższego, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszystkich 

niezbędnych dokumentów wymaganych przez ww. organ oraz przygotowania wniosku do 

uzyskania przedmiotowej decyzji. Ze względu na fakt, że decyzja, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym może zostać wydana tylko i wyłącznie na wniosek właściciela przyrządu 

pomiarowego, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o podpisanie przygotowanego 

wniosku. 

13. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie 

skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz opracowanie wszystkich 

niezbędnych dokumentów wymaganych przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego. 

14. Wykonawca będzie odpowiadał w imieniu Zamawiającego na wszystkie wezwania do 

uzupełnień lub/ i wyjaśnień w zakresie opracowanych dokumentów, przed organami 

administracji publicznej, w szczególności przed właściwym organem Nadzoru Budowlanego 

w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz właściwym organem Urzędu Miar w 

zakresie legalizacji wagi samochodowej.  

15. Wykonawca, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, uzyska we własnym zakresie 

Dziennik budowy oraz dokona zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego daty rozpoczęcia oraz 

zakończenia robót budowlanych. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, o którym 

mowa w zdaniu powyżej będzie jednoznaczne z złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia 

na użytkowanie. Kserokopie ww. zgłoszeń przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc 

od daty złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Słupsku. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania wszystkich uzyskanych decyzji/ zgód, 

które pozyska w czasie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego. 

17. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:  

- mapę inwentaryzacji w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik w formacie pdf i dwg), 

- decyzję (certyfikat) legalizujący wagę samochodową, 

- pozwolenie na użytkowanie/ dokument potwierdzający dokonanie skutecznego zgłoszenia 

zakończenia robót budowlanych, 

- dziennik budowy, 

- końcowy protokół odbioru robót budowlanych, 

- instrukcję obsługi wagi samochodowej, 

- książkę serwisową,  

- dokumenty gwarancyjne, 

- protokół ze szkolenia obsługi (pracowników), 

- protokół z wykonania zagęszczenia gruntu (jeśli będzie wymagany), 

- atesty, certyfikaty, aprobaty na zastosowane materiały, 

- inne dokumenty wymagane przez organy administracji państwowej. 

18. W sytuacji wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym, Wykonawca, w 

uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci, rozwiąże powstałą niedogodność.  
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19. Zamawiający dokonana oceny oferty pod względem rażąco niskiej ceny Art. 224 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) 

stosuje się odpowiednio. 

20. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

urządzenia na okres 48 miesięcy, natomiast rękojmia wynosić będzie okres 60 miesięcy. 

21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

23. Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych, w sytuacji wystąpienia 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, które będzie kolidować z projektowaną 

wagą samochodową lub jej elementami, w szczególności zasilaniem elektrycznym lub 

konstrukcją betonową lub zaprojektowane rozwiązanie techniczne nie będzie wykonalne 

oraz będzie wymagać zastosowania innego rozwiązania niż założone w projekcie.  

24. Roboty dodatkowe mogą również zostać wykonane na zlecenie Zamawiającego, pod 

warunkiem akceptacji Wykonawcy`. Należność za wykonanie robót dodatkowych, o których 

mowa w zdaniach poprzedzających zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu robót 

dodatkowych pod warunkiem zastosowania tych samych cen i nakładów, które zostały 

przedstawione w kosztorysie ofertowym. 

25. Wykonawca, w związku z robotami dodatkowymi, o których mowa w pkt 23 i 24 wykona 

wszystkie niezbędne czynności wymagane przepisami prawa we własnym zakresie. 

26. Zamawiający zastrzega, iż wartość robót dodatkowych, nie może przekroczyć 25% 

wartości całego zamówienia.  

27. Wartość robót dodatkowych, o których mowa w pkt 23 i 24 będzie zawarta w kosztorysie 

robót dodatkowych zgodnie z § 5 ust. 6 Załącznika nr 5 – Projektu umowy. 

28. Kosztorys robót dodatkowych określonych w pkt 23 i 24 Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 ust. 31 Załącznika nr 5 – Projekcie umowy. 

29. Kosztorys robót dodatkowych winien zawierać szczegółową kalkulację ceny 

jednostkowej z wyszczególnieniem wartości kosztów bezpośrednich, pośrednich oraz zysku. 

Ww. kosztorys podlegać będzie akceptacji Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jego 

dostarczenia do Spółki. 

30. Udział procentowy kosztów przedstawiony w kosztorysie robót dodatkowych winien być 

tożsamy z rozkładem procentowym określonym w kosztorysie ofertowym, który stanowić 

będzie załącznik do umowy z Zamawiającym. Kosztorys ofertowy winien zawierać 

kalkulację wykonaną metodą szczegółową z wyszczególnieniem wartości kosztów 

bezpośrednich, pośrednich oraz zysku. 

31. Wykonawca, najpóźniej przed podpisaniem umowy wiążącej, zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy zawierający szczegółowe zakresy robót 

budowlanych, sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z  dnia 20 

grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), które stosuje się odpowiednio. Kosztorys, o którym 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmbqgm2q
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mowa powyżej winien zawierać szczegółową kalkulację ceny jednostkowej z wyszczególnieniem 

wartości kosztów bezpośrednich, pośrednich oraz zysku, a także koszty materiałów, robocizny i 

sprzętu dla każdej pozycji kosztorysowej. Kosztorys, o którym mowa powyżej należy dostarczyć 

w terminie 5 dni od ogłoszenia przez Zamawiającego „Informacji o wyborze najkorzystniejszej 

oferty”. 

 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

  Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za realizację zadania, na które składa swoją 

ofertę. 

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w PLN netto i brutto z podatkiem VAT.  

1.Cena powinna obejmować wszystkie koszty i etapy realizacji robót. 

2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli Strony umówiły 

się na wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i 

kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, 

sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

  3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zadania, bez których 

nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac 

przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy, kierownictwa i dozorowania budowy oraz innych czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT. W cenie za wykonanie zadania 

zamówienia należy uwzględnić także koszty: 

a. materiałów Wykonawcy, 

b. pobranej wody i odprowadzenia ścieków oraz energii, 

c. oznakowania placu budowy na czas robót, 

d. zabezpieczenia zieleni znajdującej się w obszarze oddziaływania inwestycji, 

e. zabezpieczenia obiektów przed zalaniem ściekami podczas wykonywania robót, 

f. zabezpieczenia zaplecza budowy na czas wykonywania robót, 

g. w sytuacji wystąpienia przewodów niezinwentaryzowanych w trakcie wykonania robót 

budowlanych należy doliczyć koszty ich weryfikacji oraz w przypadku konieczności 

rozwiązania występującej kolizji – sposoby ich rozwiązania, 

h. wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

i. rozebrania i odtworzenia nawierzchni, 

j. dostawy i montażu elektronicznej wagi samochodowej, 

k. wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 

l. uporządkowania miejsca prowadzenia robót, 

m. wykonania dokumentacji powykonawczej, 

n. sporządzenia kosztorysu robót dodatkowych lub zamiennych, 

o. inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Łączna cena zaproponowana w formularzu ofertowym powinna stanowić sumę wszystkich 

elementów składowych robót zaoferowanych w ofercie. 
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5. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót, jakie mają zostać 

wykonane i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał rzetelnie. 

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 

931). 

6. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić 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. Treść oświadczenia zawarta została 

w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym. 

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

a. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

b. import usług lub towarów, 

c. mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

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 miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Przewidywany termin wykonania zamówienia:  

− rozpoczęcie: do 15 sierpnia 2022r.  

− zakończenie: do 15 grudnia 2022r.  

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:  

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.  

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(Załącznik nr 2 do SWZ),  

b. posiadają wiedzę i doświadczenie:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

okresie - wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i montażu elektronicznej wagi 

samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz betonowym najazdem o wartości 

powyżej 120.000,00 zł, 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 

dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która 

będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2022r. poz. 88) oraz Rozporządzenia 

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

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 

d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 250.000,00 zł,  

e. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z 

właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), 

2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 

1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.  

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH  

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:  

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, 

b. wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na dostawie i montażu elektronicznej wagi samochodowej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną oraz betonowym najazdem o wartości powyżej 

120.000,00 zł, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 3 do SWZ,  z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, 

c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118
https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118
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także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do SWZ, 

d. opłaconą polisę wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 250.000,00 zł. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty muszę być złożone przez tego 

Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie.  

e. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. W przypadku składania 

oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany 

dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę (dokument potwierdzający brak 

podstaw do wykluczenia, przedstawić jako element Załącznika nr 2 do SWZ).  

Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

2. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne 

zobowiązany jest złożyć:  

a. formularz ofertowy, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 

1 do SWZ; 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.  

b.  pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia;  

c. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument potwierdzający brak podstaw do 

wykluczenia, przedstawić jako element Załącznika nr 2 do SWZ); 

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, wyjątek stanowi zaświadczenie właściwego naczelnika 

skarbowego, które należy uzyskać nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII ppkt 1 lit.  e), 

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

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

zamieszkania, lub przed notariuszem.  

 

W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa pkt. VII wraz z ofertą, Zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia  

 

VIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców: 

a. w odniesieniu, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego, 

b. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 

2. Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji, 

b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania, 

c.  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d.  nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo w wyznaczonym terminie nie 

złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na 

pytanie/ wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób lub jej 

wyjaśnienia 

e) nie złożyli wadium. 

3. Zamawiający może również wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 

trzech lat przed wszczęciem postępowania nienależycie wykonał zamówienie. 

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
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bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022r., poz. 835), z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy: 

a. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego; 

b. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o 

ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

c. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 ww. ustawy. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

5. Wszystkim wykluczonym Wykonawcom równocześnie przekazuje się (pocztą elektroniczną, a 

następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

6. Oferta złożona przez Wykonawcę, który zostanie wykluczony z postępowania, będzie uznana 

za odrzuconą. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający 

lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem odrzucenia.  

Odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy 

zawierać będzie następujące dane:  

a. imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,  

b. adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),  
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c. treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

W sprawach merytorycznych: inż. Arkadiusz Napierkowski – Inspektor ds. administracyjnych. 

W sprawach proceduralnych: mgr Grzegorz Bartkowiak – Kierownik Działu Inwestycji i Usług. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 

złotych 00/100).  

2. Wadium powinno być wniesione w formie:  

a. pieniężnej na rachunek bankowy w PeKaO S.A. Nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003, 

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. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 

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, należy 

złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie lub gwarancja 

stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze 

strony gwaranta/ poręczyciela. 

W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej Specyfikacji form 

wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać 

będzie odrzuceniu.  

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium będzie przez Zamawiającego wykluczony z 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.    

 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.         
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6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 

wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego.                                                                                                                                                

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem 

z ofertą w osobnej kopercie.  

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający, na 

pisemny wniosek, zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie 

30 dni od zawarcia umowy.                                                                                       

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.                                                                                 

12. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.             

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 1. Oferta 

a. ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” z załączonymi wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami, 

 b. ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SWZ oraz treścią zawartą w formularzach 

stanowiących załączniki do SWZ,                                                                                      

 c. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna 

z formularzami załączonymi do SWZ. 

 2. Forma oferty                                                                                                                      

a. oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

b. treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

c. Wykonawca może złożyć jedną ofertę,                                                                                       

d. pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty 

tworzące ofertę były spięte - zszyte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Oferta 

winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: 

Przetarg na „Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem 
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pomostu stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury 

technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 

986/1, obręb ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka)”. 

e. informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być 

oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O 

ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 

1233) i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały,                  

 f. wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca,                                                                                                                          

 g. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.                                       

3. Podpisy 

  a. osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawców muszą podpisać: 

       - formularz ofertowy,                                                                                                                                                              

- załączniki,                                                                                                                                                                                          

- miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.                                                                                           

  b. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.           

 4. Forma dokumentów                                                                                                                                                 

 a. wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być 

opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę,                                                                                                                                     

 b. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty,                                                                                                                                               

 c. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę, 

d. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez 

Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawidłowości.                                                                                                                                                 

5.  Zmiany, wycofanie oferty                                                                                                                        

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie 
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oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub 

„Wycofanie”.                                                                                                                                        

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT                                               

  1. Termin składania ofert upływa dnia 29 lipca 2022 r. o godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego, sekretariat Prezesa Zarządu Spółki.                                                 

  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29 lipca 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego 

(pokój nr 12).   

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, 

o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.     

4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.                                     

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT                                                                                   

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ.        

 2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

 

Nazwa kryterium   Waga ceny 

        CENA    100% 

 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.                                 

4. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego dla kryterium:   

Cena:………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                               

Liczba punktów =       najniższa oferta cenowa     x 100 pkt……….                                                                                                                  

……………………………………cena badanej oferty…………………………………    

 5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod 

uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W  

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                                                                           

 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej Specyfikacji i Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 

oraz danych zawartych w ofercie.                                  

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji. 
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3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 

przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.  

 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego.   

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.      

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy 

z wybranym Wykonawcą Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.                                                               

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY                                                                                                                       

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY                                                                                                                     

Od wyniku wyboru oferty służy Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przetargowym 

protest do Kierownika Zamawiającego, w terminie 5 dni od ogłoszenia o wyborze, a jeżeli 

informacja została przekazana faxem lub drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od przekazania 

informacji.  

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH                                                                                                                                 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie unieważnia się, gdy:  

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b. cena najkorzystniejszej oferty lub najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3 

Kodeksu Cywilnego. 

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne równocześnie wszystkich Wykonawcom, którzy: 

a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 
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4. Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który 

ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które 

dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

Zainteresowani Wykonawcy mogą złożyć wniosek o przekazanie takiego zawiadomienia 

pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie na adres Zamawiającego. 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.  

2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do 

wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2.           

3.  Oświadczenie - Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych – Załącznik 

nr 3.        

4. Oświadczenie - Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik         

nr 4.  

5. Projekt Umowy – Załącznik nr 5. 

6. Projekt budowlany pt. „Waga samochodowa wraz z terenem utwardzonym na terenie 

oczyszczalni ścieków” Załącznik nr 6. 

7. Przedmiar robót: „Dostawa i montaż oraz konstrukcja wagi” – Załącznik nr 7. 

8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych objętych ww. projektem 

budowlanym, dalej STWiORB - Załącznik nr 8, 

9. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych – Załącznik nr 9. 

10. Klauzula RODO – Załącznik nr 10. 

 

 


