
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 38,  

41-946 Piekary Śląskie 

Telefon: (+48 32) 287 98 02, Faks: (+48 32) 287 98 80, e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl 

www.mpwik-piekary.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy w 
Piekarach Śląskich” – ETAP II 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane związane z wykonaniem sieci oraz 
przyłączy wod.-kan. na terenie miasta Piekary Śląskie, polegające na: budowie sieci wodociągowej  
w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy w Piekarach Śląskich – 
ETAP II.  
Zakres robót obejmuje m.in.: 

a)Budowę sieci wodociągowej II etapu zadania jw.: 
wodociąg PE Φ180-160 mm - odcinek WOD1 o długości L=243,69m; 

wodociąg  PE Φ90 mm odcinki WOD2, WOD3 o długości L= 141,65 m; 

przełącza wodociągowe PE Φ50 mm, PE Φ40 mm – L=326,29 m. 

b)Likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy, 
c)Odtworzenie nawierzchni, 
d)Wycinkę drzew i krzewów. 

2) Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.: 
a) uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót, 
b) wszelkie inne roboty, w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, 

demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby i badania, określone  
w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego 
wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem. 

Przedmiotem zamówienia są wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wybudowanie  
i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury technicznej zgodnie z OPZ i jego 
załącznikami.  
Zakres robót opisany został także w Przedmiarze robót oraz pozostałych załącznikach do OPZ, w 
szczególności: w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Dokumenty te należy czytać łącznie i 
uzupełniająco. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tymi dokumentami nie mogą one być przedmiotem 
roszczenia Wykonawcy. Wykonawca zwróci się na piśmie do Zamawiającego z proponowanym rozwiązaniem, z 
prośbą o jego akceptację celem właściwej realizacji umowy oraz późniejszej eksploatacji przedmiotu 
zamówienia. Faktyczne ilości zleconych, wykonanych i odebranych robót ustalone zostaną po dokonaniu 
obmiarów przez przedstawicieli Wykonawcy oraz ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

   1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45231100-6: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów; 

45231110-9:  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów; 

45231111-6:  Podnoszenie i poziomowanie rurociągów; 

45231112-3:  Instalacja rurociągów; 
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45231113-0:  Poziomowanie rurociągów; 

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania 

ścieków; 

45232100-3:  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów; 

45111200-0:  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45232150-8:  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.  

45233000-9:  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 

2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Informacja o wykorzystaniu aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej. 

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji –  
a) Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość Wykonawcy do 

odbioru technicznego i podpisania protokołu): 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 
b) Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego  

i podpisania protokołu): 16 tygodni od dnia podpisania umowy.  

W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji robót o więcej niż 30 dni w stosunku do zatwierdzonego 
harmonogramu robót Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez konieczności 
kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek wezwań. 

SEKCJA III: INFORMACJE O  CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 

III.1) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Informacje o płatnościach i rozliczeniach: 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie robót na podstawie podpisanego przez przedstawicieli 
Zamawiającego protokołu odbioru.  

2. Rozliczeń częściowych robót nie można dokonywać częściej niż raz w miesiącu, a ich suma nie może 
przekroczyć 80% wartości umownej robót. 

Szczegółowe warunki dokonywania płatności zawarto w SIWZ, OPZ oraz we Wzorze Umowy. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie winni spełniać ustanowione przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu, tzn.: 

a) Posiadać kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli 
obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający nie precyzuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej SIWZ.  

b) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.  



Warunek ten zostanie uznany za 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 należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną (w oparciu o pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie), polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji tłocznej  

o łącznej długości nie mniejszej niż 250 mb i średnicy minimum 90 mm.  

Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości wodociągu i kanalizacji tłocznej w ramach jednej roboty 

budowlanej. 

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim 

zasobem technicznym i potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji zamówienia i skieruje do 

wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:  

- osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 z 
późn. zm.), pełniącą funkcję kierownika budowy, który będzie uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia 
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i posiadającego 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika 
budowy w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
posiadania uprawnień jest krótszy, w tym okresie, przy realizacji co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu i/lub kanalizacji tłocznej o 
długości nie mniejszej niż 250 mb i średnicy minimum 90 mm oraz posiadającego zaświadczenie o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; 

- osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami drogowymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i wykształceni niezbędne do wykonania zamówienia pełniącą funkcję 
kierownika robót drogowych, który uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia zgodnie z 
przepisami ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, posiadający uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia 
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 

- osobę odpowiedzialną za nadzór geodezyjny posiadającą określone prawem uprawnienia, 
oraz 

- osobę odpowiedzialną za nadzór geotechniczny posiadającą określone prawem uprawnienia. 
Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania 

Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia 

obowiązków Wykonawcy.  

Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych 

specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 

d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych 00/100), 

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 400  000,00 zł (słownie:  czterysta tysięcy 
złotych 00/100), zawarte na czas obowiązywania umowy z Zamawiającym. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:  

a) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że 



istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

b) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 326 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498). 

c) którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub 
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a Wykonawcy dokonali płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarli wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

d) oraz tych, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2,3,4,5 Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej 
SIWZ.  

3. Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania.  

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia”.  

Wykonawca w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później 
niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia,  

III.3) INFORMACJA O  OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W  CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU. 

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego należy 
przedłożyć:  

a) Formularz Oferty.  
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 o niniejszej SIWZ.  
d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie  

w §4 ust. 3 pkt. 2,3,5 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

e) Oświadczenie, o dysponowaniu odpowiednim zasobem technicznym i potencjałem kadrowym 
zdolnym do realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, posiadającym 
wymagane doświadczenie zawodowe i  uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień (sporządzone na druku formularza ofertowego oraz Wykaz osób skierowanych 
do realizacji zamówienia – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 
SIWZ).  

f) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 zostały 
wykonane  załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

UWAGA:  
Dowodami, o których mowa powyżej 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. 



W sytuacji, gdy Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę 
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane 
były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie 
wskazane w Wykazie – o złożenie niezbędnych wyjaśnień. 

g) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 500.000,00 (słownie: 
pięćset tysięcy złotych 00/100). 

h) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta 
tysięcy złotych 00/100). 

i) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

j) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków lub 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 sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3  
o niniejszej SIWZ. 

k) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega on z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne lub że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 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 sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do niniejszej SIWZ. 

l) Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów pkt 6 ppkt 
3 lit b (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). 
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 7 

do SIWZ).  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym Wykonawca składa co do formy 
analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U.2016.1126 z późn. zm.). 

3) Ewentualne pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii – jeżeli wystąpią;  
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich 
składa powyższy dokument, który go dotyczy oraz dokument o którym mowa w Rozdziale VII pkt 10 
niniejszej SIWZ, 

4) Potwierdzony wzór gwarancji należytego wykonania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do 
SIWZ), 

5) Potwierdzony projekt/wzór umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). 

Dokumenty stanowiące załączniki (wzory) wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione  

i złożone przez Wykonawcę zgodnie z numeracją, bez wyjątku – bez dokonywania w nich zmian. 

III.3.2) DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA: 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni oni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć oświadczenia/
dokumenty zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu dokonywana będzie łącznie dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  

2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia sektorowego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 



ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy złożyć do 
oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej za zgodność kopii. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić  
w oryginale Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą 
w swojej treści następujące postanowienia:  

a) określenie celu gospodarczego,  
b) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia; 
c) informację, że współpraca zawiązana zostaje na czas nie krótszy niż czas trwania umowy 

powiększony o okres gwarancji. 
d) określenie lidera (zaleca się aby był nim Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) jego umocowanie dotyczące zaciągania 
zobowiązań, przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz  
i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna,  

e) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia,  

f) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy, określenie odpowiedzialności 
wspólnej i solidarnej członków umowy względem Zamawiającego,  

g) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków umowy,  
h) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

6) Wypełniając Formularz Oferty w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 
aktualnych na dzień składania ofert. 

 III.3.3) DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty 
wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 III.4) INNE DOKUMENTY: 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
a) Ewentualne pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o  ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 
b) zestaw oświadczeń i dokumentów wskazanych w SIWZ; 

III.5) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy o realizację zamówienia sektorowego do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (z VAT).  

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek 
Zamawiającego przed zawarciem umowy.  

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie uznaje się za wniesione jeżeli przed podpisaniem umowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji w oryginale. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

a) pieniądzu; 
b) gwarancjach bankowych; 



c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 22 1020 2368 0000 2302 0022 4766. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie, Zamawiający 
może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych i podpisać umowę z innym 
Wykonawcą bądź unieważnić postępowanie. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

10. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, 
nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego bez konieczności dostarczania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
dokumentów. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe powinny zawierać (oprócz elementów 
właściwych dla każdej z form określonych przepisami prawa), co najmniej:  

a) Nazwę i adres Zamawiającego; 
b) Nazwę i adres Wykonawcy; 
c) Nazwę i adres Gwaranta  
d) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
e) Nazwę zadania; 
f) Kwotę zabezpieczenia; 
g) Termin ważności gwarancji - nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres gwarancji; 

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: 

a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający 
uzna wykonanie zamówienia za należyte w momencie podpisania przez strony bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego całości robót. 

b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
zakończeniu okresu rękojmi za wady.  

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie sektorowe, tryb konkurencyjny (przetarg nieograniczony), nie objęty regulacjami ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT. 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

1. Zamawiający ustanawia kryterium oceny ofert: Cena  = 100 %  

2. Pod określeniem „cena” należy rozumieć wartość robót ogółem łącznie z podatkiem VAT, stanowiących 
sumę wszystkich pozycji przedmiarowych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

3. Oferta z najniższą ceną i spełniająca wymagania określone w SIWZ, zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza i otrzyma najwyższą ilość punktów czyli 100, kolejne oferty zawierające ceny wyższe, 
kolejno po jednym punkcie mniej. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans cen, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

IV.3) ZMIANA UMOWY. 



Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do  treści oferty, na  podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zmiany i uzupełnienia w umowie wymagają formy pisemnej w formie aneksu do Umowy pod rygorem 

nieważności. 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 9 do SIWZ – 
Wzór umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE. 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na  której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.mpwik-piekary.pl  

UWAGA:

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirus, w trosce o wspólne bezpieczeństwo,  
w celu uzyskania informacji dotyczących przedmiotowego postępowania, prosimy o kontakt z 
pracownikami MPWiK w Piekarach Śląskich sp. z o.o. wyłącznie drogą mailową i pocztą 
tradycyjną.

IV.4.2) Termin składania ofert: 

1) Składanie ofert: do 06.08.2020 r. godzina 12:00,  

2) Ofertę należy przesłać mailem na adres poczty elektronicznej: przetargi@mpwik-piekary.pl lub złożyć 
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe w nieprzejrzystej i zabezpieczonej kopercie lub opakowaniu. 

3) Ofertę złożoną w formie elektronicznej (skan oryginału) należy zaszyfrować hasłem składającym się  
z co najmniej 8 znaków. Zamawiający do niniejszej SIWZ załącza instrukcję szyfrowania. 
Po terminie składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, należy przesłać z pośrednictwem poczty 
elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 12:05, informację zawierającą hasło w celu otwarcia 
oferty. 

4) Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana, nie będzie 
rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5) Koperta lub opakowanie powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji w  Piekarach Śląskich Sp. z  o.o. 41-946 Piekary 
Śląskie, ul. Roździeńskiego 38. 

IV.4.3) Termin związania ofertą: 

Termin wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Termin ten wiąże Wykonawców i ich oferty. 

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w  tym dotyczące finansowania projektu/programu ze  środków Unii 
Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.5) Czy 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 dotyczy. 

IV.4.6) Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

1) Ww. umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  

2) Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, Zamawiający przewiduje korespondencyjne zawarcie umowy.  
W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy, zostaną wysłane do 
Wykonawcy w dniu wyznaczonym na jej zawarcie. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania 
przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarzy umowy i odesłania 
Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. 
terminu, Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych. 

http://www.mpwik-piekary.pl
mailto:przetargi@mpwik-piekary.pl


4. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże 

wykonawcom informację o wyborze oferty najkorzystniejszej przed upływem terminu związania ofertą, 

a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

5. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy są zobowiązani do dostarczenia oryginału umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów. 

IV.4.7) Zakończenie postępowania: 

1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o wyniku 
postępowania (z uwzględnieniem składania ofert częściowych). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu w zakresie wszystkich 
części przedmiotu zamówienia lub niektórych części przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty na każdym etapie jego 
procedowania, w zakresie wszystkich części przedmiotu zamówienia lub dowolnej części przedmiotu 
zamówienia. 

4.  Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

powinien spełnić wszystkie warunki szczególne opisane w SIWZ konieczne do jej zawarcia. 

5. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków o których mowa w pkt. 4 umowa nie zostanie 

podpisana. Wówczas zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych lub 

unieważnić postępowanie. 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Dalsze postanowienia zawarte są w załączonym wzorze umowy. 

IV.4.7) Data zamieszczenia ogłoszenia o  zamówieniu na  stronie internetowej Zamawiającego i  miejscu 
publicznie dostępnym w jego siedzibie: 16.07.2020 r. 

Podpis i pieczątka mgr Marek Tokarz, Prezes Zarządu 

Podpis i pieczątka mgr inż. Izabela Małota, Prokurent 


