
 
 
Ogłoszenie nr 646464-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.  

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt współfinansowany w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 
ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" ze środków UE w ramach II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Nr POIS 02.03.00-00-
0078/16-00  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 



I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 03009414700000, ul. ul. Piwonia  73 , 21200   Parczew, woj. lubelskie, 
państwo Polska, tel. 083 3551267, e-mail biuora@zukparczew.pl; jakimiuk@zukparczew.pl, 
faks 083 3551268.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/content/view/87/70/  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) 
Nie  
http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/content/view/87/70/  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Nie  
http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/content/view/87/70/  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
Tak  
Inny sposób:  



 
Adres:  
Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2018 roku do godziny 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego: sekretariat - pok. Nr 13 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73.(osobiście lub za 
pomoca operatora pocztowego  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w m. Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie  
Numer referencyjny: ZP.271.2.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do: 
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części: 
1  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy: 
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1. Budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w 
Parczewie. - kanał sanitarny PVC Ø200mm - 3809mb - kanał sanitarny PVC Ø160mm -
1373mb - kanał tłoczny PE Ø110mm -639mb - kanał tłoczny PE Ø90mm -101mb - kanał 
tłoczny PE Ø63mm -39mb 1.2 Wykonanie 4 przepompowni strefowych oraz wymiana 
urządzeń w istniejącej przepompowni ścieków. 1.3. Wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno - asfaltowych -7430,50 m2. 1.4. Serwis instalacji, sieci, i urządzeń w okresie 
udzielonej gwarancji. 2.Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej 
stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ obejmującej: projekt budowlanysieci 
kanalizacji sanitarnej, STWiOR oraz przedmiary. Zakres robót nie obejmuje przyłączy 
kanalizacyjnych określonych zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności sieci POIŚ. 



3.Wymagania podstawowe: a) wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą 
posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia i być zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczególności ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570). realizacja 
zamówienia musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wynikającymi z 
obowiązujących uregulowań oraz zasadami wiedzy technicznej b)Materiały użyte do budowy 
certyfikaty zgodności z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. c)Wykonawca 
winien przeprowadzić na własny koszt monitoring wybudowanej sieci kamerami z 
potwierdzeniem przekazanym Zamawiającemu w wersji elektronicznej. d)w przypadku 
wystąpienia rozbieżności w dokumentach ustala się ważność obmiarów zawartych w 
dokumentach wg. kolejności: − dokumentacja projektowa − przedmiar − SIWZ e)Oferent, po 
zakończeniu realizacji zadania, przedłoży zamawiającemu odpowiednie protokoły odbiorów, 
prób drożności, pomiary elektryczne wykonanych instalacji WLZ, certyfikaty itp; f)Okres 
gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, 
liczonej od dnia odbioru końcowego. UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z 
kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XV niniejszej SIWZ g)Oferent nie może 
wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej. W 
przypadku, gdy Oferent wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia o tym 
Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. h)Nie zgłoszenie 
błędów, o których mowa w pkt. g) oznacza, że Oferent akceptuje dokonane przedmiary oraz 
dokumentację techniczną i składając ofertę zobowiązuje się do osiągnięcia oczekiwanego 
przez Zamawiającego efektu realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot 
niniejszej dokumentacji. W takiej sytuacji Oferent nie może wnosić żadnych roszczeń do 
Zamawiającego z tego tytułu. i)Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową 
i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. j) Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla 
sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia 
Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę 
wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy 
zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Cena ofertowa 
musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia kosztorysu przy podpisaniu 
umowy. k)Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w rozdz. IV 
ust.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi 
geodezyjnej) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu 
przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców-wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w art. IX - 
wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. l) Równoważne rozwiązania techniczne. 
-W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. -W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki 
towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane 
parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub 



materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że 
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. -Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 
Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania 
potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy 
Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez 
Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają 
równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne 
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile 
dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 
wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 
Zamawiającego. -Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu 
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 
przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub 
cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach 
realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez 
inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne 
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w 
przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z 
badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie 
może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca 
udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w 
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. -
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy m) Uwaga: Roboty 
budowlane będą odbywały się przy istniejących drogach publicznych – gminnych i 
powiatowych. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie robót koszty opracowania czasowej 
organizacji ruchu, koszty jej wykonani jak również koszty wynikające z opłat za zajęcie pasa 
drogowego podczas wykonywania robót. n) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu 
robót budowlanych do: -opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu 
kolaudacyjnego) dla wymienionego zadania w formie pisemnej-1 egz. i przekazanie jej 
Zamawiającemu w terminie odbioru robót, zawierająca między innymi: - protokoły z badań, 
prób, pomiary elektryczne, dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy i kierownika 
robót o zakończeniu budowy, protokoły odbiorów pasa drogowego, -wymagane świadectwa 
dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenia, materiały, -wykonanie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej -3 kpl. o) Wykonanie wraz z Zamawiającym w terminie dwóch 
miesięcy przed upływem gwarancji obligatoryjnego przeglądu gwarancyjnego z udziałem 
Kierownika budowy. p) Usuwanie w terminie do 48 godzin od zgłoszenia drogą mailowa 
awarii/usterki w trakcie udzielonej gwarancji pod rygorem kar umownych. r) Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wykonywania dokumentacji fotograficznej realizacji robót 
budowlanych na każdym etapie realizacji robót budowlanych. 4.Wykonawca zobowiązuje się 
do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 4.1Przed przekazaniem 
placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa 
w ust. 4. 4.2 W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 
ust. 4.1, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 4.3 Ewentualna zwłoka w 
prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4.2, będzie obciążać w całości 
Wykonawcę. 4.4Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
4.5W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem 
realizacji kontraktu, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy 



przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 4.4 stosuje 
się odpowiednio. 4.6Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o 
których mowa w ust. 4 lub 4.5 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 
45231300-8 
45232410-9 
45310000-3 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2019-08-30 

 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia uznaje się za dochowany, gdy 
we wskazanym terminie nastąpi zgłoszenie gotowości do odbioru robót końcowych, a 
zgłoszenie to będzie potwierdzone przez inspektora nadzoru lub przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: nie dotyczy  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: nie dotyczy  
Informacje dodatkowe  



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: -Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty. Zamawiający uzna za warunek 
spełniony, jeżeli oferent wykaże się realizacją 2 robót budowlanych o podobnym zakresie tj. 
budowa kanalizacji sanitarnej - o wartości min. 2 500 000 zł brutto każda –zgodnie z zał. Nr 
5. *Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający 
przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego 
postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do BZP). -osoby posiadające 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) a w szczególności osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności: sanitarnej – 
kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba musi posiadać 
uprawnienia co najmniej 5 lat liczone do terminu otwarcia ofert. - elektro energetycznej - 
kierownik robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie. Osoba musi posiadać 
uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia ofert. - drogowej – kierownik 
robót, uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności 
drogowej. Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia 
ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22 a pzp 
minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne 
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 



 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
nie dotyczy  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
-Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, 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 prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne 
dokumenty. Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli oferent wykaże się realizacją 2 
robót budowlanych o podobnym zakresie tj. budowa, kanalizacji sanitarnej o wartości min. 2 
500 000 zł brutto każda – zgodnie z zał. Nr 5a. -Wykazu osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5b do 
SIWZ. Zamawiający uzna za spełnianie powyższego warunku jeżeli wykonawca będzie 
Dysponował minimum jedną osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi: - sanitarnej –Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 5 lat 
liczone do terminu otwarcia ofert. - elektro energetycznej - Osoba musi posiadać uprawnienia 
co najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia ofert. - drogowej – Osoba musi posiadać 
uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia ofert.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie(bez odrębnego wezwania ze 
strony Zamawiającego) oświadczenie Zamawiającemu o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ .Jeżeli Wykonawca, który ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) składa oświadczenie 
zgodnie z zał. Nr 2 i 3 10.OFERTA WSPÓLNA Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i 
złożona w następujący sposób: 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie 
zobowiązywała wszystkich Partnerów; 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że 
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. VI.pkt3 (Załącznik nr 2i 3 do SIWZ) 4) 
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem .  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak  
Informacja na temat wadium  
10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium. 10.2 Wadium może być wnoszone w formach 
dopuszczonych zgodnie z art.45 ust.6 ustawy Pzp. 10.3Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości: 40 000 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 10.4 
Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta formie przed terminem 
ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 30.11.2018 roku do godz. 10.00 10.5 
Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: BS Parczew 27 8042 
0006 0000 0185 2000 0060 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć: ”Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie” Za termin wniesienia 
wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie na koncie Zamawiającego. 10.6. Zwrot lub 
zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 10.7. Wadium 
wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu 
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 10.8. W przypadku wniesienia wadium w 
innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 



Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
długośc oferowanej gwarancji 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  



 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku: 1.1Katalog zmian umowy w 
zakresie terminu przewidzianego na realizację robót budowlanych: a)Zmiany będącej 
wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji 
projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu 
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 2.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane 
następującymi okolicznościami: 1.1 Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i 
Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 1.2 
Zmiana obowiązującej stawki VAT;. 1.3 Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 
1.4 Zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że 
Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę 
podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku 
VAT - a wiążące stanowiska organów skarbowych wskażą następnie na występowanie 
procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą – Strony dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się 
do wystawiania faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia 
VAT. 1.5 Zmiana zasad płatności. Strony przyjmują zastosowanie do całości przedmiotu 
zamówienia stawki podstawowej 23% VAT. Jeżeli przed zakończeniem realizacji 
zamówienia Zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację podatkową, która 
wskaże na możliwość zastosowania stawki preferencyjnej do całości lub części zamówienia, 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 
1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT na stawkę preferencyjną - do tych 
części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji 
indywidualnej. 2. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania 
Umowy w przypadku zmiany: 2.1 Stawki podatku VAT, 2.2 Minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2.3 Zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. 2.4 
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na 
zasadach określonych w warunkach umowy. 3.Uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji 
umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, 
b) konieczności realizacji robót zamiennych, c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w 
chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. d) zaistnienia siły wyższej; -
nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na 
mapach do celów projektowych; -związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru 
Budowlanego; -związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do 
zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, 
niewybuchy, -przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków; -wynikające z 
nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, 
powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy e) zmiany powszechnie 



obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia 
niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, 
mających wpływ na realizację umowy, 4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego); c) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w 
realizacji prac przez Wykonawcę. 5. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy 
wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w 
szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany, 4) wpływ 
zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia, 6. Wszystkie powyższe postanowienia 
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 
treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 
strony, pod rygorem nieważności.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 2) Zamawiający nie 
ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: m.in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza 
Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym 
dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej 
kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne 
odsyłacze.  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-11-28, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  



IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W zamówieniach publicznych 
administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego 
z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający - względem osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: -wykonawcy 
będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą -pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), -członka organu zarządzającego wykonawcy, 
będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), -osoby 
fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: -osoby fizycznej skierowanej 
do realizacji zamówienia, -podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, -
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, -pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą 
fizyczną (np. dane -osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), -członka organu 
zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w informacji z KRK); -Podwykonawca/podmiot trzeci - względem 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. -Dotyczy to w 
szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 21-200 Parczew ul. Piwonia 73 - Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego Pt: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie” znak sprawy: ZP.271.2.2018 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; –inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 21-200 Parczew ul. Piwonia 73 jest Pan Piotr Romańczuk tel. 83-
355-22-58 email: inspektor.odo@zukparczew.pl - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 1. Pani/Pana dane 
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 2. obowiązek podania 
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp; 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 4. posiada 
Pani/Pan: 5. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 



dotyczących; 6. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 7. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 
2 RODO; 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, 
o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia 
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w 
art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane 
te wykonawca bezpośrednio pozyskał, jednakże ten obowiązek wynikający z art. 13 RODO 
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
dysponuje już tymi informacjami(art.13 ust 4 RODO). Ponadto wykonawca musi wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał chyba ,że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust 5 RODO. 
Zamawiający zawarł stosowne oświadczenie dla Wykonawcy w formularzy ofertowym 
stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.  
 
 
 

 

 


