
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NA: 

 
„Usuwanie awarii oraz prowadzenie prac konserwacyjnych na wodociągach w gminie 
Krzy Ŝanowice” 
 

1. Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1,  
47-450 KrzyŜanowice, tel./fax (32) 419 53 09, www.gornaodra.pl, e-meil:pwk@gornaodra.pl 
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
poniŜej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Przedmiot zamówienia 
 

I. Na przedmiot umowy składa się: 
1. usuwanie awarii występujących na wodociągach gminnych, tj. wodociągu Borucin i 
wodociągu Rudyszwałd, na zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego, a mających na celu 
utrzymanie ciągłości dostaw wody do odbiorców, a takŜe prowadzenie niezbędnych prac 
konserwacyjnych zapobiegających przyszłym awariom. 
2. prowadzenie prac konserwacyjnych obiektów związanych z eksploatacją wodociągów, 
mających na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody, zleconych przez Zamawiającego, 
3.wykonywanie innych prac związanych z eksploatacją wodociągów na polecenie 
Zamawiającego, mających na celu zapobieganie przyszłym awariom. 
awaryjna wymiana wodomierzy 
 
II. Wspólny słownik zamówień (CPV) 
Przedmiot główny:   45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
Przedmioty dodatkowe:  
    45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
    45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
Charakterystyka wodociągów: 
Sieć:  

• tranzyt Borucin – Tworków PGR – 10,1 km – 83r. – w roku 2003 przekazano do 
uŜytku zmodernizowany odcinek z Borucina do początku Tworkowa (PCV) – 
pozostała część stalowa do PGR. 

• Tworków – Bieńkowice – 4,2 km – stal – 83r. W roku 2005 oddano do uŜytku 
wymieniony odcinek tranzytu z Tworkowa do Bieńkowic z PCV o dł. 966 m.  

• Sieć rozdzielcza w Bieńkowicach – 15,8 km – 84-85r.  średnice wieksze stalowe, 
mniejsze PCV ,  

• Sieć rozdzielcza w Bolesławiu -  4,7 km – 88r. - PCV 
• Wodociąg Tworków  - 32,3 km – 89r. 
• Tranzyt Tworków-KrzyŜanowice – 3,0 km – PCV – 90r. 
• Wodociąg KrzyŜanowice Łapacz – 2,5 km – PCV – 91r. 
• Wodociąg KrzyŜanowice – 20,5 km – PCV – 94r. 
• Wodociąg Roszków – 10,0 km – PCV – 94r. 
• Tranzyt Tworków – Wydale – KrzyŜanowice – 3,3 km – 94r. 
• Wodociąg Nowa Wioska – 3,3 km – PCV – 94r. 
• Wodociąg Owsiszcze wraz ze zbiornikami 2x200m3 – 11,0 km – PCV – 94r. 
• Przepompownia Owsiszcze – 95r. 



• Przepompownia Hanowiec w Tworkowie, 
• Wodociąg Chałupki – 20,4 km – PCV – 91r. 
• Wodociąg Zabełków – 15,7 km – PCV – 92r. 
• Wodociąg Rudyszwałd – 13,1 km – PCV – 93r. 
• Wodociąg Stare Chałupki – 0,97 km – PCV – 95r.  
• Tranzyt Roszków – Rudyszwałd – 3,0 km – PCV – 2006r. (połączenie wodociągów 

Borucin i Rudyszwałd) 
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 

 
3. Oferty częściowe i oferty wariantowe 
• zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania w związku z 

tym ofert częściowych. Oferta winna obejmować całość zamówienia określoną w 
pkt.2. 

• nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia ofert wariantowej. 
 

4. Termin wykonania zamówienia 
24 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
 

5. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy i warunki dotyczące przedmiotu 
zamówienia: 
 
WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM: 

1. wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. wykonawca spełniać musi  warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności: 

a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu w ciągu 3 ostatnich lat,          

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: 
− robót na sieciach wodociągowych polegających na usuwaniu awarii przez min. 1 rok, 

lub: 
− wykonaniu  1 odcinka sieci z PCV o długości 500m i średnicy co najmniej 160 mm 

wraz z przyłączami (w ramach  wymiany lub budowy)  potwierdzonych referencjami 
ich właścicieli, 

c) Wykonawca powinien dysponować kierownikiem  budowy z uprawnieniami do 
nadzorowania robót w specjalności instalacyjno-sanitarnej zrzeszonego w Izbie 
InŜynierów Budownictwa oraz 2 pracownikami posiadającymi kwalifikacje operatora 
maszyn budowlanych 

d) Wykonawca powinien dysponować wyposaŜeniem technicznym niezbędnym do 
realizacji zamówienia, tj. min. 1 koparko-ładowarkę,  1 pompę szlamową, 1 piłę  do 
asfaltu, 1 ubijarkę, 

e) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000 zł 

3. w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunki opisane w pkt.1, 2a 
i 2e musi spełniać kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast 
warunki zawarte w pkt. 2b, 2c i 2d winien spełniać łącznie podmiot składający ofertę 
wspólną . 

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg       
      formuły „spełnia / nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów złoŜonych         
      przez Wykonawców, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 



  
 
WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

4) termin wykonania przedmiotu zamówienia zawarty w ofercie nie moŜe przekraczać 
terminu wymaganego przez zamawiającego, 

5) oferta w kwestii oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków jego wykonania 
oraz sposobu  jej sporządzenia winna być zgodna ze wszystkimi wymogami 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy – Prawo 
zamówień  publicznych. 

6) Czas rozpoczęcia  prac związanych z usunięciem awarii, których skutkiem moŜe być 
przerwanie ciągłości dostaw wody  nie moŜe być dłuŜszy niŜ 2 godziny od momentu 
telefonicznego zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego. W przypadku  zgłoszeń 
nie mających wpływu na ciągłość dostaw wody  czas rozpoczęcia prac związanych            
z tymi zgłoszeniami nie moŜe być dłuŜszy niŜ 24 godziny. Czas rozpoczęcia prac 
moŜe ulec zmianie na skutek obiektywnych czynników, takich jak warunki 
atmosferyczne utrudniające dojazd do miejsca awarii. 

7) Oferent winien udzielić na wykonane roboty obejmujące przedmiot zamówienia min. 
3 lata gwarancji. 

 
6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:   

 
 DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ: 

1) oferta sporządzona na formularzu ofertowym, wg wzoru –załącznik nr 1 
2) upowaŜnienie do podpisywania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych do oferty – pełnomocnictwo upowaŜniające powinno być złoŜone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Podmioty składające ofertę wspólną, jako konsorcjum lub jako spółka cywilna 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub 
do reprezentowania i zawarcia umowy. , 

3) dane o ewentualnych podwykonawcach i zakresie powierzonych im prac, wg wzoru – 
załącznik nr 2 
 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW 
STAWIANYCH WYKONAWCOM: 

4) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wg wzoru załącznik nr 3, 

5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

6) wykonawca prowadzący działalność w formie Sp. z o.o. w przypadku, gdy cena oferty 
przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, na potwierdzenie 
odpowiedniego umocowania do złoŜenia oferty winien złoŜyć oświadczenie, wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 wraz z kopią stosownej uchwały Zgromadzenia 
Wspólników na zaciągnięcie przez Zarząd  zobowiązania do świadczenia o wartości 
dwukrotnie przewyŜszającej wysokość  kapitału zakładowego, chyba Ŝe upowaŜnienie 
do złoŜenia oferty w opisanej sytuacji wynika  z umowy spółki. 
W przypadku nie złoŜenia  w/w dokumentu wraz z ofertą , w razie uznania oferty za 
najkorzystniejszą, Zamawiający ponownie wezwie Oferenta do złoŜenia tego 
dokumentu. Jeśli Oferent go nie dostarczy, umowa nie zostanie zawarta z winy 



Oferenta , co spowoduje utratę wadium zgodnie z art. 46, ust.5, pkt. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7) wykaz doświadczenia zawodowego w wykonaniu jako główny Wykonawca,  robót  
wymaganych w pkt. 5  ppkt. 2b  w ciągu ostatnich 3 lat (a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie), potwierdzone referencjami je 
zamawiających, z opisem robót zrealizowanych i podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania, wg wzoru – załącznik nr 5 

8) referencje zamawiających, potwierdzające , Ŝe roboty o których mowa wyŜej, zostały 
wykonane z naleŜytą starannością, 

9) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych 
do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonanych przez nich czynności - zał. nr 6 

10) uprawnienia kierownika budowy, o którym mowa w pkt. 5, ppkt. 2c oraz waŜne 
zaświadczenie członkowskie Okręgowej Izby InŜynierów, 

11) dokumenty stwierdzające  kwalifikacje operatorów maszyn budowlanych, 
12) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje 

Wykonawca, wg  zał. nr 7 
13) formularz cenowy – zał. nr 8 
14) Polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 
100.000 zł i na okres obejmujący co najmniej czas wykonania przedmiotu 
zamówienia, a jeŜeli ubezpieczenie traci waŜność w tym okresie zobowiązanie 
Wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia na brakujący okres .   

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą 

 
- W prowadzonym postępowaniu porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami 

odbywa się w formie pisemnej lub faksem. Wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w 
terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie (przekazaniem oryginału).  
Strona otrzymująca dokument faksem , zobowiązana jest bez wezwania strony 
przekazującej, do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania.(np. po 
opieczętowaniu pieczątka firmową i wpisaniu daty wpływu odesłać dokument faksem 
stronie przekazującej). 

- Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści 
na stronie internetowej http://www.gornaodra.bip.org.pl/?tree=128 i jednocześnie prześle, bez 
ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie do 
zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a takŜe umieści ją na stronie internetowej 
http://www.gornaodra.bip.org.pl/?tree=128  

- JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie 
potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 



przedłuŜy termin składania  ofert i poinformuje  o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

- Wszelkie modyfikacje i informacje o przedłuŜeniu terminu składania ofert 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.gornaodra.bip.org.pl/?tree=128 i 
jednocześnie prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ,  

- Nie przewiduje się zebrania oferentów. 
   
8. Nazwiska osób uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą: 

- Krzysztof Baszczak ( w sprawach technicznych i proceduralnych) – tel. 032 419 53 09,                         
604 634 557 w godz. 8.00 – 14.00 
 

9. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie wymaga złoŜenia wadium. 

 
10. Termin  związania ofertą : 

1) Oferenci  pozostaną związani złoŜoną przez siebie ofertą  przez okres 30 dni. 
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą  zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜej jednak niŜ 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp 
przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą.   

 
11. Opis sposobu przygotowania oferty : 
- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
- Drogi Wykonawco przed złoŜeniem oferty, bądź uprzejmy zapoznać się z zakresem    
  wykonania usługi w terenie i przewidź wszystkie koszty związane z jej wykonaniem     
  i organizacją oraz  zdobądź wszelkie niezbędne informacje, które będą konieczne   

        do przygotowania oferty z naleŜyta starannością. NaleŜy takŜe zapoznać się z siecią        
        wodociągową (głównie  newralgicznymi węzłami zasuw), co skróci czas usuwania      
        awarii)   

- Oferta  winna być  złoŜona na piśmie. Oferta musi zostać sporządzona  czytelnie                  
   i w  języku polskim. 
- KaŜdy z wykonawców  przedłoŜy tylko jedną ofertę. W przypadku złoŜenia   rozwiązań  
alternatywnych  lub wariantowych , oferta zostanie odrzucona. 
- Ofertę naleŜy złoŜyć w 1 egzemplarzu. 
-  Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej zawartość  i sposób sporządzenia musi 
być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszego dokumentu. 
- Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty”, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1.  
- Do oferty winny być załączone wszystkie załączniki i dokumenty wymagane w pkt. 6 
niniejszego dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona „za zgodność z 
oryginałem” przez upowaŜnionego przedstawiciela oferenta z wyjątkiem zapisu 
zawartego w pkt. 6 ppkt.2,   
- W przypadku, gdy jakiś załącznik do specyfikacji nie dotyczy oferenta wpisuje on nie 
dotyczy. 



- Dopuszcza się złoŜenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 
przez oferenta, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŜe opis kolumn i wierszy odpowiadać 
będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 
- Oferta wraz z załącznikami winny być podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela 
oferenta. 
- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
podpisane lub parafowane przez oferenta. W przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 
- Zaleca się aby wszystkie stronnice oferty oraz załączniki zostały ponumerowane w 
prawym górnym rogu, celem uniknięcia dekompletacji złoŜonej oferty. 
- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent winien w sposób 
nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające takie informacje winny być 
wydzielone od pozostałych dokumentów (spięte osobno lub umieszczone w osobnej 
wewnętrznej kopercie), przy czym strony naleŜy ponumerować w taki sposób, aby 
umoŜliwi ć ich dopasowanie do pozostałej części oferty (naleŜy zachować ciągłość 
numeracji stron oferty). 
- Ofertę naleŜy złoŜyć w  zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego 
podany na wstępie i oznaczonej: „Usuwanie awarii oraz prowadzenie prac 
konserwacyjnych na wodociągach gminnych” oraz „nie otwierać przed 15.01.2009r. 
godz. 1000”. 

      Dodatkowo koperta wewnętrzna lub koperta zewnętrzna (jeśli oferta będzie zapakowana       
      do pojedynczej koperty), winna być zaopatrzona w adres zwrotny oferenta. 

- Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeŜeli 
braki lub błędy w tym zakresie uniemoŜliwiają prawidłowe otwarcie ofert. 
- Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną  ofertę tylko przed 
terminem składania ofert, przygotowując i przedkładając odpowiednie  dokumenty, w 
sposób opisany w niniejszym punkcie. Koperta dodatkowo będzie oznaczona „ Zmiana „ 
lub „Wycofanie”. 

    
12. Termin i miejsce składania  i otwarcia ofert: 
- Ofertę naleŜy  złoŜyć  w siedzibie zamawiającego,  nie później niŜ do dnia 15.01.2009r. 
godz. 930. 
- Za moment  złoŜenia uwaŜa się moment, w którym  oferta znajdzie się  w posiadaniu 
zamawiającego. 
- Oferty złoŜone po terminie zamawiający zwróci bez otwierania. 
- Otwarcie złoŜonych ofert  nastąpi w siedzibie  zamawiającego, dnia 15.01.2009r.              
o godz. 1000. Otwarcie ofert  ma charakter publiczny. 
 
13. Opis sposobu  obliczania ceny oferty: 
- Wykonawca określi wartości składników cenotwórczych – zał. nr 8 
- zamawiający na podstawie składników cenotwórczych obliczy cenę W wg wzoru:  
 
W = (Rg + RS) x (1 + Kp) x (1 + Z), gdzie: W – cena [zł/h] 
       Rg – wartość roboczogodziny [zł/h]  
       RS – Wartość roboczogodziny  
       koparko-ładowarki [zł/h] 
       Kp – koszty pośrednie [%] 
       Z    - Zysk [%]  



- Ceny winny uwzględnić cały zakres  zamówienia wymieniony w pkt. 2 przedmiotu 
zamówienia. 
- Składniki cenotwórcze określone przez  Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności 
umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy. 
Wartość poszczególnych robót będzie określana na podstawie kosztorysów 
powykonawczych opierających się na powyŜszych wskaźnikach oraz średnich cen 
materiałów wg „SEKOCENBUDU”. 

      W przypadku braku odpowiednika materiałowego lub sprzętowego w cennikach     
     „Sekocenbud”, Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na zastosowanie uśrednionej ceny   
      podanej w innym cenniku stosowanym na terenie RP. 
     W przypadku braku odpowiednika materiałowego lub sprzętowego w cennikach    
     „Sekocenbud”, Zamawiający moŜe Ŝądać przedłoŜenia przez Wykonawcę oryginału     
     faktury do wglądu, w celu sprawdzenia zastosowanej ceny. 
     W przypadku braku odpowiednika na zastosowaną technologię w katalogach normujących    
     robociznę, Zamawiający moŜe Ŝądać przedłoŜenia szczegółowej kalkulacji obrazującej   
     poniesione nakłady czasu na wykonaną jednostkę 
 

14. Waluty przyj ęte do rozliczenia: 
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą                       
w złotych polskich. 

 
15. Opis kryteriów wyboru oferty: 

      - Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 
 

  - cena W ( koszt )  - 100 %      ( do uzyskania  max 10 pkt. ) obliczona na podstawie 
wzoru znajdującego się w pkt.13     
 

oceniana wg wzoru:        W minimalne                x   10 %  
                                     W oferty ocenianej  

  
Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu, 
udzielając zamówienia oferentowi który ją złoŜył.  

 
16. Formalności dotyczące zawarcia umowy: 
- Z Wykonawcą, który złoŜył  ofertę  najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa..  
- O terminie zawarcia umowy Wykonawca ten zostanie powiadomiony w informacji o 
wyniku postępowania. 
- W przypadku złoŜenia protestu, wykonawca zostanie powiadomiony o nowym terminie 
zawarcia umowy, po zakończeniu postępowania protestacyjnego. 
- Na podstawie art.23 ust.4  ustawy Pzp, Zamawiający zaŜąda  umowy regulującej 
współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, określającą: 

• Cel gospodarczy 
• Czas trwania współpracy, obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi, 
• Solidarną odpowiedzialność kaŜdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej 

wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, 



• Wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia i upływu 
okresu rękojmi, 

• Zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej współpracy lub zawartej pod 
warunkiem zawieszającym  

 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie wymaga złoŜenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 
      18. Informacje dotyczące umowy: 

Z wykonawcą , którego oferta uznana zostanie za  najkorzystniejszą wg przyjętych 
kryteriów, zamawiający zawrze umowę, w której proponuje zawrzeć istotne 
postanowienia do umowy – stanowiące złącznik do SIWZ.   
 
19. Środki ochrony prawnej: 
- Zgodnie  z art. 180 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w niniejszym 
postępowaniu Wykonawcy przysługuje prawo do protestu. W przypadku protestu mają 
zastosowanie przepisy dotyczące protestów zawarte w  Dziale VI ustawy, określające 
zasady wnoszenia protestów. 
- Z uwagi na obszerność tych przepisów naleŜy się z nimi zapoznać, bezpośrednio 
analizując w/w ustawę (art. 179 do 183).                                                                                       


