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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
dla przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego w Kraśniku” 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kraśniku 
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A, 
tel. (81) 825 62 53, (81) 825 61 36, fax (81) 825 68 09 w. 111, 
NIP 715-020-02-47, REGON 430073641, 
Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik Nr 92124024831111000033348379 
www.kpwik.krasnik.pl e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy 
w Lublinie VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 206420,  
wysokość kapitału zakładowego: 20 983 000,00 zł 

II. DEFINICJE 

1. Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące 
oznaczenia i skróty: 

1.1. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
1.2. OPZ – opis przedmiotu zamówienia 
1.3. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
1.4. Regulamin - Regulamin udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o., stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2014 Prezesa Zarządu 
Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku z dnia 6.11.2014 r. 
1.5. Prawo budowlane – ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 
z późn. zm.). 
1.6. Ustawa o wyrobach budowlanych - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). 
1.7. Ustawa o odpadach - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 
z późn. zm.). 
1.8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
459 z późn. zm.). 
1.9. Rozporządzenie w Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 
2. Tryb udzielania zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem. 
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2.3. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 tej ustawy. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i przełączenie do niej przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ulicy Piłsudskiego w Kraśniku w 
zakresie i na zasadach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz 
w załączniku nr 3 – Wzór umowy. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
2.1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień 
i opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, projektów odtworzenia nawierzchni, projektów 
usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, projektów czasowej organizacji ruchu oraz 
innych opracowań niezbędnych do skutecznego wykonania robót; 
2.2. uzgodnienie i uzyskanie niezbędnych decyzji wymaganych przepisami oraz uzyskanie pozwolenia 
na budowę; 
2.3. uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym; 
2.4. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przełączenie do 
niej przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ulicy Piłsudskiego, z wykorzystaniem istniejącego kanału 
betonowego DN400 jako rury osłonowej oraz istniejących studni, a w tym: 

1) roboty przygotowawcze: 
A: demontaż nawierzchni asfaltowej oraz brukowej wraz z podbudowami, 
B: roboty ziemne, wykopy punktowe i liniowe w niezbędnych miejscach, 
C: rozbiórka elementów rurociągu i uzbrojenia, 
D: czyszczenie i kamerowanie istniejących rurociągów i uzbrojenia; 

2) roboty montażowe : 
A: budowa nowych studni PVC/PP średnicy DN 425mm - 6 szt., 
B: budowa nowych studni żelbetowych DN1200 - 2 szt., 
C: przebudowa istniejących studni na studnie PVC/PP DN425 - 7 szt., 
D: przebudowa istniejących studni na studnie żelbetowe DN1200 - 2 szt., 
E: remont 3 szt. studni betonowych DN1200 – naprawa kinety, wymiana stropu, 
F: montaż rurociągów z rur PVC/PP DN200 na odcinku ok. 328m w istniejącym kanale 
betonowym DN400 oraz częściowo w wykopie otwartym; 

3) roboty końcowe: 
A: zabezpieczenie/wypełnienie przestrzeni miedzy nowobudowanym kanałem DN200 a 
istniejącą rurą betonową DN400, 
B: kamerowanie nowo wykonanego kanału, 
C: próba szczelności nowo wybudowanego kanału, 
D: odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach, w zakresie wydanych warunków przez 
Zarządcę drogi z uzyskaniem protokołów odbioru, 
E: przywrócenie zajętego terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych protokołów odbiorowych od zarządców terenu i gestorów sieci; 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia wody, powstałych ścieków, energii 

elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia w celu prawidłowego 

wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez 
Zamawiającego (np. organizacja ruchu, oznakowanie zastępcze, wniosek o zajęcie pasa drogowego, 
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opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, badania 
zagęszczenia gruntu, dokumentacja powykonawcza itp.), poniesie Wykonawca. 

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
A: umową, 
B: zapisami SIWZ oraz załączników do SIWZ, 
C: złożoną ofertą, 
D: poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
E: sztuką budowlaną oraz aktualną wiedzą techniczną. 
6. Gwarancja i rękojmia 
6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na całość prac i robót wykonanych 
w ramach realizacji umowy - liczone od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru 
Końcowego całości przedmiotu umowy. 
6.2. Okres rękojmi na całość prac i robót wykonanych w ramach realizacji umowy wynosi 5 lat - liczone 
od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego całości przedmiotu umowy. 

IV. TREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający dokona oceny spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy – wzór oświadczenia 
Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający dokona oceny spełniania 
tego warunku udziału w postępowaniu  

1) na podstawie oświadczenia Wykonawcy – wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 
2 do SIWZ oraz  

2) na podstawie dokumentów wymienionych w Dziale VI pkt 1. ppkt 1.4. i 1.5., jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 

A:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotą budowlaną, 
której przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym 
o średnicy min. 200 mm i długości min. 200 m. 
B: dysponuje lub będzie dysponował: 

a) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą: 

(i) co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci 
kanalizacyjnych oraz 

(ii) doświadczenie obejmujące zaprojektowanie co najmniej 1 dokumentacji 
projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy sieci kanalizacyjnej i/lub sieci 
kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami) oraz 
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(iii) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, 
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); 

b) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą: 

(i) co najmniej 3 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) w pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

(ii) doświadczenie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi - co najmniej 
1 roboty budowlanej w zakresie budowy i/lub przebudowy kanalizacyjnej i/lub  
sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami) oraz 

(iii) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy Prawo budowlane 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 

UWAGA! Przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopii decyzji o nadaniu uprawnień lub dokumentu równoważnego Zamawiający 
wymaga przed podpisaniem umowy dla osoby pełniącej funkcję kierownika budowy 
oraz projektanta branży sanitarnej. 

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 
uprawnień - Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowania na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy – wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – Zamawiający dokona oceny 
spełniania tego warunku udziału w postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy – wzór 
oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz na podstawie dokumentów 
wymienionych w Dziale VI pkt 1. ppkt 1.6. - ppkt 1.8. 

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i braku 
podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących oświadczeń  
i dokumentów: 

1) formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 
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2) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

3) parafowanego wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, 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 
budowlane 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 wykonane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 
do SIWZ; 

5) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia  

6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 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; 

7) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odłożenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

UWAGA ! 
Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane są przez Wykonawców pod rygorem art. 297 Kodeksu 
karnego. Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty składane były w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność musi być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. złożone wraz z imienną pieczątką lub 
czytelnie (z podaniem imienia i nazwiska). 

VII. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy niż 60 dni. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane oraz podpisane przez osobę 

bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
3. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ.  
4. Do oferty należy załączyć również dokumenty wskazane w Dziale VI. SIWZ. 
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale bądź kopi poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza) winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, 
załączonych do niej, dokumentów. 

6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera, 
partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania 
podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia winno być 
podpisane przez należycie umocowanych przedstawicieli wszystkich podmiotów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być 
potwierdzone za zgodność przez osobę bądź osoby uprawnione do podpisania oferty.  

8. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Niedopuszczalna jest 
zmiana treści formularza oferty, oświadczeń Wykonawcy oraz wzoru umowy przekazanych przez 
Zamawiającego jako załączniki do SIWZ. 

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.  
Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem 
ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Jeżeli do oferty dołączane są dokumenty 
w językach obcych, należy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia poświadczone za zgodność przez 
Wykonawcę. 

11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (poprawki) muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę.  

12. Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego.  
Na kopercie należy podać firmę i adres Wykonawcy oraz nazwę zamówienia: „Oferta - Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego w Kraśniku” 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

14. Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 
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X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie 
z wyborem Zamawiającego dokonywanym na bieżąco, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty oraz informacje faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:  
KPWiK Sp. z o.o.,  
23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A,  
tel. 81 825 68 09, fax: 48 81 825 68 09 wew. 111 
e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną  
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 5.03.2018 r. 

5. Treść zapytań Wykonawców (bez ujawniania źródeł) i odpowiedzi Zamawiającego będą 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl. 

6. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami są: 

- w sprawach dotyczących warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać przedmiot 
zamówienia: 

Piotr Puzoń  
tel. 81/ 825 68 09 wew. 440, kom. 605 211 623, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl; 

oraz 

Hubert Bocian 
tel. tel. 81/ 825 20 56 wew. 434, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl; 

- w sprawach dotyczących procedury przeprowadzenia postępowania: 

Agnieszka Dziurda 
tel. 81 825 68 09 wew. 502, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl.  

XI. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.  Oferty, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy i adresu 
Wykonawcy oraz dopiskiem: „Oferta - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Piłsudskiego w Kraśniku”, należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 
3A w sekretariacie (II p.  pok. nr 206) w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godz. 1100 lub przesłać 
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pocztą w powyższym terminie; w przypadku wysłania oferty pocztą za datę złożenia oferty uznaje 
się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. 

2. Każda złożona lub przesłana oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem 
osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana. 

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego  

w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sali konferencyjnej (I p.). 

XIV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Cenę oferty należy podać w PLN, należy podać cenę netto i brutto oferty. 
2. Cena powinna obejmować całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

w zakresie określonym niniejszą SIWZ, w tym m.in. koszty dostawy. 
3. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena. 
4. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny brutto. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę i którego oferta 

spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. 
7. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej 

Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia 
ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.  

8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych wcześniej ofertach. 

9. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego 
wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze z niej wynikające. 

XVI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1.1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 
1.2. Wykonawców, w stosunku 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; 
1.3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
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1.4. w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego: 

1) osoby fizyczne będące Wykonawcą, 
2) wspólnika, jeżeli Wykonawcą jest spółka jawna, 
3) partnera lub członka zarządu, jeśli Wykonawcą jest spółka partnerska, 
4) komplementariusza, jeśli Wykonawcą jest spółka komandytowa lub spółka komandytowo-

akcyjna, 
5) urzędującego członka organu zarządzającego, jeśli Wykonawcą jest osoba prawna; 

1.5. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
1.6. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale V 
niniejszej SIWZ. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:  
2.1. 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; złożyli 
nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
2.2. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych 
dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy albo w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie 
uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na wezwanie Zamawiającego do 
uzupełnienia oferty w inny sposób; 
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy w okresie 

ostatnich 48 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla KPWiK, uzyskali 
negatywną ocenę Wykonawcy. 

4. Wszystkim wykluczonym Wykonawcom przekazuje się równocześnie z wynikami postępowania 
informacje o ich wykluczeniu faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listem. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XVII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1.1. jest niezgodna z Regulaminem, 
1.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
1.3. została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
o udzielnie zamówienia, 
1.4. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, 
1.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
błędów w wyliczeniu ceny oferty, 
1.6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
2. Równocześnie z wynikami postępowania Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta 

została odrzucona o odrzuceniu oferty podając przyczyny jej odrzucenia. 
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XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy: 
1.1. nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia, 
1.3. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 
1.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
2. Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż wymienione w ust. 1. 
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty. 

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 15% ceny ofertowej netto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w pieniądzu, poręczeniach 
bankowych, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. I niniejszej SIWZ. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej 
lub poręczenia bankowego muszą być one: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
żądanie, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia) ma 
prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 
Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym 
Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 

XX. ZAWARCIE UMOWY 

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa 
o treści określonej w załączniku nr 3 (wzór umowy) do niniejszej SIWZ. 

2. W razie potrzeby strony mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany redakcyjne nie zmieniające 
przedmiotu i zakresu zamówienia ani warunków ofertowych (ceny, terminu wykonania zamówienia 
ani terminu płatności),  

3. Wprowadzane zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
4. Zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego. 
5. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy Wykonawca dla osób wskazanych 

w Załączniku nr 5 do SIWZ (wykaz osób) dołączył dokumenty potwierdzające spełnianie przez te 
osoby warunków stawianych przez Zamawiającego w zakresie ich uprawnień i doświadczenia – 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię decyzji o nadaniu uprawnień lub 
dokument równoważny oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganego 
przez Zamawiającego doświadczenia. 
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6. Zawarcie Umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert.  

7. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie 
później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem terminu na złożenie przysługującego 
Wykonawcy zażalenia, chyb że jedna ze stron poda umotywowane przyczyny niedotrzymania tego 
terminu lub wystąpi o jego przedłużenie. 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sytuacjach nieopisanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Regulaminu oraz ustawy 
z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

2. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach 
postępowania, a wybrany Wykonawca zostanie dodatkowo poinformowany o terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 
4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót 
5. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób 
6. Załącznik nr 6- Opis przedmiotu zamówienia 

 


