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1. Informacja o Zamawiającym: 
         
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz, 

tel. 75/7616-079, 75/7619-431,  
strona internetowa: http:// http://www.mzgk-karpacz.pl/, 

e-mail: rybarczyk.barbara@mzgk-karpacz.pl 
Godziny urzędowania: 
1) poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00, 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz inne postanowienia ogólne: 
 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1843), oraz rozporządzeń 
wykonawczych. 
  
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych. 

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.4. Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z za-
pisem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2.5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej „SIWZ”) zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.6. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, ja
 kich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
 z 2016 r. poz. 1126); 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 
 złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publiczne
 go (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477); 
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
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5) (Dz.U.2016.1125); 
6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145); 
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
 1010); 

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 
9) inne przepisy prawa, o których mowa w niniejszej Specyfikacji. 

 
2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
2.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

2.10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2.11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2.12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, 
transportem i utylizacją powstałych odpadów na terenie Miasta Karpacz.ˮ 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 PZP polegająca na utrzymaniu w 
stałej drożności kanalizacji sanitarnej, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Miasta Karpacz wraz z załadunkiem i wywozem 
nieczystości (tj. studni kanalizacji sanitarnej o średnicach 1000 [mm], 1200 [mm], 1500 [mm], 
kanalizacji sanitarnej dla średnic od 160-400 [mm]),w zakresie i na warunkach szczegółowo 
określonych we: 
 
 1. wzorze Umowy, 
 2. wzorze formularza ofertowego,   
 
stanowiące załącznik do SIWZ, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego,  
w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.mzgkkarpacz.bip.gov.pl/, www.mzgk-
karpacz.pl 
 
Zamówienie obejmuje również usuwanie korzeni wrośniętych w kanalizację oraz inspekcję 
telewizyjną kanalizacji. 
 
3.3. Zakres robót obejmuje m.in. 
 

 Czyszczenie hydrodynamiczne sieci kanalizacji sanitarnej dla Ø160 do Ø400, 
 Czyszczenie hydrodynamiczne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z możliwością wykonania      
inspekcji TV dla Ø160 do Ø400,(inspekcja w kolorze, zapis raportów na DVD-ROM, 
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drukowanie zdjęć, odczyt odległości, zapis występujących spadków kanału) 
 Frezowania korzeni znajdujących się wewnątrz kanalizacji sanitarnej wraz z inspekcją TV od 
Ø160 do Ø400, 
 Jednostkowe czyszczenie studni kanalizacji sanitarnej o średnicach Ø1000, Ø1200, Ø1500,   
 Załadunek, transport i utylizacja powstałych odpadów. 

  

                                      

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość 

1. Sieci kanalizacji sanitarnej  160-200 m 2900 
3. Sieci kanalizacji sanitarnej  250 m 260 
1. Sieci kanalizacji sanitarnej  300 m 700 
2. Sieci kanalizacji sanitarnej  400 m 400 
1. Studnie kanalizacji sanitarnej o Ø1000, Ø1200, Ø1500 szt 120 

 
                                             

3.4. Ogólne wymagania dotyczące usługi 
a) czyszczeniu hydrodynamicznym sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie średnic rurociągów od 
160 [mm] do 400 [mm], przy użyciu pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego z możliwością 
pracy w systemie ciągłym, przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego z możliwością 
wtórnego wykorzystania wody. Pojemność zbiornika regulowana: minimum 12 [m³], przeznaczonej 
do przewożenia szlamu i wody. Wydajność urządzenia minimum: 330 [l/min], regulowany zakres 
stosowanego ciśnienia: od 75 [bar] do 170 [bar], wydajność pompy ssącej: minimum 2100 [m³/h]. 
b) Usługę należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa 
pracy. 
c) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń. 

 
3.5. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
90.51.36.00-2  Usługi usuwania osadów 
90.64.00.00-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych 
 
 
4. Termin wykonania zamówienia 
 
4.1. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu; 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z od-
rębnych przepisów: 
 a)  Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 a) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
 a) doświadczenie wykonawcy: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej jednej usługi, której przedmiotem było/jest świadczenie usługi w zakresie udrożnienia i 
czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 
PLN – poświadczone referencjami. W przypadku wskazania usługi wykonywanej (trwającej), należy 
wskazać zakres i wartość usługi faktycznie zrealizowaną w celu potwierdzenie spełnienia warunku. 
Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania 
ofert. 
 b) potencjał techniczny: 
 Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem potencjałem technicznym gwa-
rantującym wykonanie zamówienia: 
- minimum dwoma pojazdami specjalistycznymi ssąco-płuczącymi z możliwością pracy w systemie 
ciągłym, o regulowanej pojemności zbiornika: minimum 12 [m3] , przeznaczonymi do udrażniania i my-
cia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicz-
nych. Minimalne parametry: wydajność urządzenia minimum 330 [l/min], regulowany zakres stoso-
wanego ciśnienia: od 75 [bar] do 170 [bar], wydajność pompy ssącej minimum 2100 [m3/h].   
 
5.3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający w myśl zapisu art. 24aa ustawy PZP może dokonać 
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca 
ten będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 
 
5.4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 
dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału z postępowaniu. 
 
5.5. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz PZP. 
 
5.6. Ocena spełnienia tych warunków polegać będzie na stwierdzeniu - na podstawie załączonych do 
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 oferty dokumentów - czy złożona oferta spełnia wyżej wskazane warunki zamówienia. Niespełnienie 
chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 
  
6. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP. 
 
6.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP. 
 
Wykonawcy muszą wykazać, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym celu składają oświadczenie o nie wystąpieniu 
poszczególnych przesłanek wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 
ustawy PZP). 
 
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 
ustawy PZP. 
 
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym oraz 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4. 
SIWZ. 
 
6.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
6.7. W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapi-
tałowej. 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 
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7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

7.1. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 

 
8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w 
złotych polskich ( PLN ). 

 
9. Termin związania z ofertą 
 
30 Dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 
10. Informacje o oświadczeniach i dokumentach 
 
Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą: 
 
10.1. W celu wstępnego potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu, określonych w pkt 6 SIWZ, wykonawca 
zobowiązany jest złożyć zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP, przez dołączenie do oferty: 
  
 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
 Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1b PZP, 
  
 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego na 
 podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 PZP. 
 
Oświadczenia sporządzone wg wzoru Zamawiającego – do SIWZ należy złożyć w oryginale w formie 
pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 
 
Część B – Informacje o przynależności do grupy kapitałowej: 
 
10.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji dotyczących: 
 
• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
• ceny, zawartej w ofertach, 
 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o której mowa w art 24 ust.11 Ustawy o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust.1, pkt 23 
Ustawy. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Oświadczenie sporządzone wg wzoru Zamawiającego należy złożyć w oryginale. 
 
Część C – Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego, 
wynikające z art. 26 ust. 2 PZP: 
 
10.3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, należy na wezwanie Zama-
wiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 
  

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 
okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, 
której  przedmiotem było/jest świadczenie usługi w zakresie udrożnienia lub czyszczenia 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 PLN – 
poświadczone referencjami (sporządzony według wzoru Zamawiającego). W przypadku 
wskazania usługi wykonywanej (trwającej), należy wskazać zakres i wartość usługi 
faktycznie zrealizowaną w celu potwierdzenie spełnienia  warunku. 
 
Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył usług wykonanych, a przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę 
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

 
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego). 
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 
 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odset-
kami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
 
5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 
6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wy-
kroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiające-
go na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; 
 
7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
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przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podsta-
wie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy; 
8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170); 

 9) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1.2 SIWZ jest  oświadczeniem ostatecznym. 
 Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 PZP do złożenia 
 dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw  
 do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o 
 których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP. 

10) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu 
wykonawcy składającego ofertę. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w rozdziale 9 
dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP. 

 
Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
10.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 10.3. (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10); nie są dołączane do 
Oferty. 
 
Część D – Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 
 
10.5.  Oświadczenia Wykonawcy składane są w: 

1) oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 
2) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej podpisane odpowiednio własnym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. 

 
3) Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 
 
4) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
 
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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10.6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
 

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, 
w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert. 
 
2) Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że dokumenty te nie mogą 
być udostępniane, oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
 
3) Wymienione wyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez 
siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych 
informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. 
 
4) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 
dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, 
niepodlegających udostępnieniu. 
 
5) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
 
6) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami: 
 
11.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
 

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 
 
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane: 

 
a) Za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem posłańca 
należy kierować/przekazywać na adres Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz, pok. – kancelaria. 
 
b) Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować 
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na adres e-mali: sekretariat@mzgk-karpacz.pl . 

 
3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (poczta elektroniczna). 
 

11.2. Wyjaśnienie treści SIWZ: 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejsze 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt 2). 
 
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 15.1. niniejszej Specyfikacja) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu o którym 
mowa w ppkt 2), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji bez rozpoznania. 
 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 
www.mzgkkarpacz.bip.gov.pl/, www.mzgk-karpacz.pl/. 
 
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
 
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

 
11.3. Modyfikacja treści Specyfikacji: 
 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzone w ten 
sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.mzgkkarpacz.bip.gov.pl/, www.mzgk-
karpacz.pl/. 
 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
 
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 



ZP.1.2020   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej. 
13 

ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

 
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień 
Publicznych „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych”, przedłuża jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 
Prawa zamówień publicznych. 
 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia z zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści 
informację o zmianach na stronie internetowej www.mzgkkarpacz.bip.gov.pl/, www.mzgk-
karpacz.pl/. 

 
11.4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny 
ofert: 

1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub 
dokumentów: 

a) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
 
b) potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
Zamawiającego, 
 
c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, 
 
d) oświadczenia, o których mowa w pkt 10 niniejszej Specyfikacji, 
 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
 
f) pełnomocnictw, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a 
ustawy Pzp. 

 
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających: 

 
a) Spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
 
b) Spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 
przez Zamawiającego, 
 
c) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

 
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
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niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta 
Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 
 
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 
 
6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
11.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 
1) ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): 

Barbara Rybarczyk, tel. 75 76 16 079, email: rybarczyk.barbara@mzgk-karpacz.pl. 
 
2) ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): 

Mirosław Ogłaza, tel.: 75 76 16 078 
 

12. Wymagania dotyczące wadium: 
 
12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w myśl zapisu art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
13. Termin związania ofertą: 
 
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 
 
13.3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zama-
wiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
13.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zama-
wiającego. 
 
13.5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 
 
13.6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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13.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 
UPZP na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
14. Opis sposobu przygotowania ofert: 
 
14.1. Postanowienia dotyczące przygotowania oferty: 
 

1) Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani Wykonawcy; 
 
2) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt 10. 
niniejszej Specyfikacji. 
 
3) Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
czytelnymi drukowanymi literami oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku pełnomocnika reprezentującego Wykonawcę, 
należy dołączyć pełnomocnictwo; 
 
4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
 
5) Wskazanym jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów 
znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
6) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 
 
7) Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, zaparafowana lub 
podpisana przez osobę/ osoby upoważnione. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta w 
sposób trwały; 
 
8) Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane 
przez osobę/osoby upoważnioną; 
 
9) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 
złożenia oferty w formie elektronicznej; 
 
10) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język 
polski i poświadczone przez Wykonawcę; 
 
11) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Postanowienia w tym zakresie zawarto w pkt 10.6 niniejszej Specyfikacji. 

 
14.2. Wymagania dotyczące koperty/opakowania: 

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 
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2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na 
adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 
Karpacz, z dopiskiem: 
 „Oferta - „Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji 
TV kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją powstałych 
odpadów na terenie Miasta Karpacz.ˮ- nie otwierać przed 26 marca 2020 roku, godz. 10:00”   

 
3) Zalecane jest zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób. 
 
4) Powyższe zalecenie wynika z ewentualnej możliwości uszkodzenia bądź otwarcia 
koperty/opakowania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. 
 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 
 
7) Wykonawca może pisemnie zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości dotyczących SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty na adres: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz; 
 
8) Zapytania mogą być składane drogą mailową na adres: rybarczyk.barbara@mzgk-
karpacz.pl oraz jednocześnie na: sekretariat@mzgk-karpacz.pl 

14.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
14.4. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na 
adres Zamawiającego i właściwie opisany, dodatkowo opatrzony napisem „Zmiana”. Podobnie w 
przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone opisem „Wycofane”. Koperty oznaczone 
w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 
 
14.5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
 

1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez 
Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione Podmioty, danych 
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
922 ze zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do. 
 
2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1) przetwarzane są w 
celu jakim jest, w szczególności: 

 
a) prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, 
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki 
Zamawiającego i inne uprawnione Podmioty, 
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e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji 
publicznej. 

 
14.6. Zamawiający, na potrzeby wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, wymaga wypełnienia w załączniku ofertowym, czy oferta została 
złożona przez małego czy średniego przedsiębiorcę. Powyższe informacje wymagane są do celów 
statystycznych. Definicje odnośnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców zawarte są w zaleceniu 
Komisji Wspólnot Europejskich z 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.05.2003, s. 36). 
 

 Mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 Małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 

 
15. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 
15.1. Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2020 roku do godz. 09:30 
 
15.2. Miejsce składania ofert: Kancelaria/Kasa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o., ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz; 
15.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 26 marca 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego – Dział Usług Komunalnych. 
 
15.4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) 
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej (www.mzgkkarpacz.bip.gov.pl/, www.mzgk-
karpacz.pl/), wyżej wymienione informacje, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 5 przedmiotowej ustawy. 
 
16. Opis sposobu obliczania ceny: 
 
16.1. W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, tj. taka, 
która według formuły oceny ofert uzyska najniższą cenę. 
 
16.2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, a 
następnie przenieść do „Formularza ofertowego”. 
  
16.3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz koszty 
niezbędne do kompleksowego wykonania całości zadania, musi być podana w złotych polskich 
cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. 
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16.4.Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
  
16.5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty 
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp., działań w celu jej 
określenia. Oferowana cena będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać 
żadnym negocjacjom. 
 
16.6. W myśl zapisu art. 91 ust. 3a przedmiotowej ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 
 
16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 
 
 
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
 
17.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
 

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją; 
 
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne 
określone niniejszą Specyfikacją; 
 
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione; 
 
4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 
17.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert: 
 

1) cena – 90% 
2) doświadczenie – 10 % 

 
17.3. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia, określonej przez Wykonawcę w ofercie. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
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 maksymalną ilość punktów – do 90. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. 
Wynik będzie traktowany jako suma wartości punktowych oferty w kryterium cena oferty. 
 

C = (Cmin/Co) x 90% - wynagrodzenie 
 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł), 
Co – cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł). 
 
Łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym powinna być wyliczona w 
oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik do siwz. 
 
17.4. Kryterium „Doświadczenie” – ilość punktów 10, będzie rozpatrywana w następujący sposób: 
 

1) minimum jedna usługa w zakresie udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto - 0 pkt. 

 
2) dwie usługi w zakresie udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o 
wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto – 5 pkt. 

 
3) trzy usługi w zakresie udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o 
wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto – 10 pkt. 

 
17.5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 
określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, 
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów. 

17.6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z zapisem art. 87 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
17.7. W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych 
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
 
17.8. Należy podać cenę ryczałtową na załączniku – Cena oferty. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 
Cenę oferty należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy przedmiotowego zamówienia 
publicznego, którego zakres został określony w siwz. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie 
koszty prac niezbędnych do kompleksowego wykonania całości zadania (wynagrodzenie 
pracowników, materiały, i inne). 
Cena ostateczna (końcowa, wynik kalkulacji) przedstawiona przez oferenta winna zostać określona z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym. 
 
17.9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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17.10. Zamawiający na potrzeby oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. 
 
17.11. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, podlegać będzie badaniu, 
czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 6. 
niniejszej Specyfikacji. 
 
17.12. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli spośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub 
kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający nie przewiduje 
przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 
17.13. W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (art. 90 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych). 
17.14. Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
17.15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 
 

18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
18.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może 
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty; 
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie; 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
18.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zawiadomi 
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równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert; 
 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.mzgkkarpacz.bip.gov.pl/, www.mzgk-karpacz.pl/) . 
 
18.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 
18.4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji. 
 
18.5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, 
podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności: 
 

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności Wykonawcy lub Wykonawców, których oferty zostały wybrane, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca wykonywania działalności Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację., 
 
2) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a 
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

 
18.6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz zamieszczone zostanie zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja 
zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje, o których mowa wyżej. 
 
18.7. Umowa, w zakresie każdego z zadań, zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie 
krótszym niż: 
 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 
ono przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, 
niż określono w punkcie wyżej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą   

 
2) w przypadku gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do 
wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w pkt. 21.3. niniejszej 
Specyfikacji, lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed 
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 upływem ww. terminów. 
 
18.8. Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
 
18.9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się 
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania, określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 
 
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w myśl 
postanowień zawartych w art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
20. Istotne dla stron postanowienia, które zastaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 
 
20.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 
 
21. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
21.1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
Wykonawcom, a także innym Podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienie lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
21.2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
 
21.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenie warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenie oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty, w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

 
21.4. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g PZP. 
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22. Informacje administracyjne: 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ 
Zgodnie z art. 13 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, dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu, dane kontaktowe ADO: Karpacz (58-540), ul. Obrońców Pokoju 
2a, e-mail: sekretariat@mzgk-karpacz.pl. 
 
2. Dane będą przetwarzane: 

 aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów do 
niej wykonawczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 aby zrealizować umowę (w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnić 
obowiązki prawne związane z umową, wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego i 
podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 aby zrealizować prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz umową (w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 
3.   Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
4. Twoje dane będą przekazywane: 

 podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. 
firmy serwisujące systemy informatyczne ADO (w szczególności M. Informatyka sp. z o.o. sp. 
kom. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul. Modrzewskiego 42), dostawcy usługi 
hostingu poczty elektronicznej (w szczególności home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), 
przy ul. Zbożowej 4), 
 podmiotom/osobom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

 
5. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres wskazany w 
przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia umowy 
również przez okres wynikający z prawa rachunkowego i podatkowego. Dane przetwarzane w celu realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub 
uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu. 
 
6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w 
sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 
7. Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać od Ciebie, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
 sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z 
tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
 usunięcia danych (w określonych przypadkach), 
 ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego 
prawa nie ogranicza przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, 
 wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją  
szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
ADO), 
 przenoszenia Twoich danych osobowych (pod określonymi warunkami), 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
23. Postępowanie dotyczące protokołu postępowania: 
 
23.1. W trakcie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
sporządza pisemny protokół, zawierający: 
 

1). opis przedmiotu zamówienia, 
2). informację o trybie udzielania zamówienia, 
3). imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, oraz powody wyboru jego oferty 
4). nazwę i adres zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 
5). w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym: 

a) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, wykazali 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody wyboru 
tych wykonawców, 
b) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu, nie wykazali 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody ich 
niezaproszenia do udziału w postępowaniu; 

6). powody odrzucenia ofert; 
 
23.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki, czyli oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załączniki do protokołu, udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
 
23.3. Oferty składane przez Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia w trakcie jawnej sesji 
otwarcia ofert. Nie ujawnia się informacji, zawartych w ofercie, 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 udostępniane oraz wykazał, 
że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
23.4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych 
zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i 
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informacji, 
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, 
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie jego 
godzin pracy – urzędowania. 

 
23.5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopie protokołu lub załączników pocztą lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów 
będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w 
jaki mogą one być udostępnione. 
 
23.6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający 
wykonuje odpłatnie (0,50 zł za 1 stronę A4). 
 
23.7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) oraz Kodeks 
cywilny. 
 
24. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Nr 1 - Oferta 
Nr 2 - Formularz Cenowy   
Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o 
 niepodleganiu wykluczeniu 
Nr 4 - Grupa Kapitałowa 
Nr 5 - Oświadczenie Wykonawca dot. dysponowania potencjałem technicznym 
Nr 5A - Wykaz pojazdów/urządzeń/wyposażenia zakładu 
Nr 6 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 
Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
 5 ustawy PZP 
Nr 8 - pozacenowe kryterium Doświadczenie 
Nr 9 - Oświadczenie wymagane od składającego ofertę w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO* 
*Są to przykładowe wzory, które mają ułatwić złożenie oferty. Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak 
winny one zawierać wszystkie istotne treści SIWZ. W przedstawionych wzorach wymagana treść SIWZ jest 
zawarta. 

 
 
 
 
Karpacz 12.03.2020 r.         
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OFERTA 
 

……………………………       ………………………………… 
(pieczęć firmy)         miejscowość, data 
 
 
Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa: …………………………………………………………………………….................................. 
 
Siedziba (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu): 
 
……………………………………………………………………………………………………….......   
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Numer telefonu: ……………………………………………………………………...………………..... 
 
Nazwa banku i numer konta bankowego: …………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Numer REGON: ……………………………………………………………………………………....... 
 
Numer NIP: …………………………………………………………………………………………...... 
 
Internet: http:// ………………………………………………………………………………………..... 
 
e-mail: ……………………………………….. @ …………………………..... …………………….... 
 
Jestem / Nie jestem: 
Mikro/Małym; Średnim Przedsiębiorstwem* 
(*niepotrzebne skreślić) 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: 
„Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej wraz z 
załadunkiem, transportem i utylizacją powstałych odpadów na terenie 
Miasta Karpacz.ˮ 
 
Numer spraw: ZP.1.2020, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty brutto: …………………………………………………………………zł 
 
słownie brutto: …………………………………………...…………………………zł 
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1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest ze strony Wykonawcy jest: 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 
Nr telefonu..................................................................................................................................... 
E-mail ........................................................................................................................................... 
2. Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy ze strony Wykonawcy jest/są: 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................... 

      E-mail ........................................................................................................................................... 
3. Oświadczam, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, że ceny przez nas określone nie będą 
podlegały zmianom w trakcie umowy. 
4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie od daty zawarcia umowy do 
dnia .30.11.2018r. 
5. Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 

b) posiadam wiedzę i doświadczenie; 
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz przyjmiemy warunki w nim zawarte. 
7. Wyrażam zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
8. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
9. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
1) …………………………………………………………………………... 

2) …………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………... 

4) …………………………………………………………………………... 

 
miejscowość……………………………., dnia ,.............................       

 
 

                  ................................................................. 

(*) niepotrzebne skreślić      (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
FORMULARZ CENOWY 

        

 M
aj

 2
02

0 
(1

1-
15

 V
20

20
r. 

20
ty

dz
ie

ń2
02

0r
.)

 

Lp. Przedmiot 
zamówienia J.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 
Wartość 
brutto 

8+6 

 wartoś
ć 

6x7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
160 -200 

mb 900 

     

2 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej 
 

mb 50 

     

3 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej 
 

mb 210 

     

4 
sieć kanalizacji 
sanitarnej 
 

mb 150 
     

5 

Studnie 
kanalizacji 
sanitarnej 
1000,  
1500 

szt. 40 

     

Si
er

pi
eń

 2
02

0 
(1

0-
14

 V
II

I 2
02

0r
. 3

3t
yd

zi
eń

 2
02

0r
)

 

6 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
160-200 
 
 

mb 1100 

     

7 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
250 
 

mb 160 
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8 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
300 
 

mb 280 

     

9 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
400 
 

mb 100 

     

10 

Studnie 
kanalizacji 
sanitarnej 
1000,  
1500 

szt 40 

     

Pa
źd

zi
er

ni
k 

20
20

r(
05

-0
9 

X
 2

02
0r

. 4
1t

yd
zi

eń
 2

02
0r

)

 

11 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
160-200 

mb 900 

     

12 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
250 

mb 50 

     

13 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
300 

mb 210 

     

14 

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
400 

mb 150 

     

15 

Studnie 
kanalizacji 
sanitarnej 
1000,  
1500 

szt. 40 

     

RAZEM     
 
miejscowość……………………………., dnia ,..........................                                                                                                                                                             
 
                                                                                            …………..…………….............. 
  
        podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

............................................................. 
 Pieczęć Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodleganiu wykluczeniu, dot. „Czyszczenie hydrodynamiczne 

systemu kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją 
powstałych odpadów na terenie Miasta Karpacz.ˮ 

 
 
 
......................................................      ...................................................... 
(pieczęć firmy)         miejscowość, data 
 
Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa: ……………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba: ………………………………………………………………………………….. 
 
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy: 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….. 
 
Stanowisko, dane kontaktowe: …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Informacje dot. przedstawicielstwa: ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Należy załączyć odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika ono z dokumentów 
rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, iż brak jest podstaw do 
wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 12-23 ustawy Pzp. 
 
Oświadczenie Wykonawcy 
 
Oświadcza, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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Oświadcza, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie 
okoliczności wymienionych w pkt 6.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 
ustawy Pzp. 
        
       ………………………………………………....... 
        (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 
W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane 
referencyjne dokumentu: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 
Oświadczenie Wykonawcy 
 
Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków* udziału w postępowaniu wskazane 
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące w szczególności: 

 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów, 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
W dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane 
referencyjne dokumentu: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 
       
        
       ....……………………………………................... 
        (data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
…………………………………….     ……………………………………........... 
 (pieczęć firmy)        miejscowość, data 
 
 
 
GRUPA KAPITAŁOWA - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 
- informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 
  
 
 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wykonaniu 
dyspozycji art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 poźn. zm.) przedkładam niniejszą informację: 
 
1. * Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
2. * Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej. W załączeniu składam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. 
 
 
(* niepotrzebne skreślić) 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233, 297 i 305 Kodeksu Karnego. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
    (data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 
 
 
 
 
 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………………........... 
 (pieczęć firmy)        miejscowość, data 
 
 
 
Oświadczenie dot. dysponowania potencjałem technicznym dot. „Czyszczenie hy-
drodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją 
powstałych odpadów na terenie Miasta Karpacz.ˮ 
 

 
 
 Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym, który pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zadania polegającego na czyszczeniu hydrodynamicznym systemu kanalizacji 
sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, transportem i utyliza-
cją powstałych odpadów na terenie Miasta Karpacz. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
     (data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 5 A do SIWZ 
 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………………........... 
 (pieczęć firmy)        miejscowość, data 

 
 
 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Należy przedstawić informacje zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt. 

5.2. ppkt 3)b) SIWZ 

L.p. 
Wyszczególnienie 
(szczegółowy opis pojazdów/ zestawów 
pojazdów) 

Ilość 
[szt] 

Informacja o podstawie 
dysponowania wskazanymi 
zasobami (forma 
dysponowania np. własność 
wykonawcy) 
 
 

1 2 3 4 

               
                    

          

            
                  

              

 
   

            
                    

          

 
 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
    (data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………………........... 
 (pieczęć firmy)        miejscowość, data 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG 

L.P 

Podać podmiot 
na rzecz którego 

usługi zostały 
wykonane lub są 

wykonywane 
(nazwa i adres) 

Nazwa  
świadczonej 

usługi / miejsce 
wykonania lub 
wykonywania 

Data wykonania 
lub 

wykonywania 
(dzień; miesiąc; 

rok) 

Opis zakresu rzeczowego 
wykonanej lub wykonywanej 

usługi  winien zawierać w swej 
treści informacje jednoznacznie 

potwierdzające spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu 
określonego w pkt.5.2. ppkt 3)a ) 

SIWZ 

Dowody 
wykonania lub 
wykonywania 

stanowi 
załącznik nr ... 

1 2 3 4 5 6 

     
Załącznik 

 
nr ...... 

     
Załącznik 

 
nr ...... 

     
Załącznik 

 
nr ...... 

     
Załącznik 

 
nr ...... 

 
 
 

 
…………………………………………………………………………………….. 

     (data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 
 

 
 
W wykazie, wykonawca winien przedstawić informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie potwierdzić spełnianie warunku 
opisanego w pkt.5.2. ppkt 3)a SIWZ 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………………........... 
 (pieczęć firmy)        miejscowość, data 
 

 
Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP 
dot. „Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, 

transportem i utylizacją powstałych odpadów na terenie Miasta Karpacz.ˮ 
 
Oświadczam: 
 
1) o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyj-
nej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
 
2) o braku orzeczenia wydanego wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 
 
3) o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
 
4) o braku wydania wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wy-
nikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo-
łecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 
 
5) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019.r. poz. 1170); 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
     (data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………………........... 
 (pieczęć firmy)        miejscowość, data 
 
 
DOŚWIADCZENIE - 10% 
 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
dot. „Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, 
transportem i utylizacją powstałych odpadów na terenie Miasta Karpacz.ˮ 
 
 

 Lp. Wykaz dostaw Ilość wykonanych 
usług 

(TAK / NIE) 

1 
minimum jedna usługa w zakresie udrożnienia i 
czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o 
wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł 
brutto - 0 pkt 

 

2 
dwie usługi w zakresie udrożnienia i czyszczenia kana-
lizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości zamówie-
nia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto – 5 pkt 

 

3 

trzy usługi w zakresie udrożnienia i czyszczenia 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości 
zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto – 10 
pkt 

 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
     (data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 
 
 
 

 



ZP.1.2020   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej. 
38 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………………........... 
 (pieczęć firmy)        miejscowość, data 
 

 
 

Oświadczenie wymagane od składającego ofertę w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO* 

 
Składający ofertę oświadcza, że: 

 wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z 
ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej 
otrzymanej od Zamawiającego, 
 wypełni w przyszłości w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu 
na dalszych etapach przedmiotowego postępowania, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej 
otrzymanej od Zamawiającego. 

 
 

.......................................……………………………………………… 
     data i podpis składającego ofertę (osoby upoważnionej) 

 
 

*RODO - Rozporządzenie 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 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


