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Nr zamówienia nadany przez zamawiającego 02/24/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
 
Zamówienie sektorowe na zadanie p.n. „Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego 
ujęcia wody”  
 
 
 
 
 
Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kobyłce.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Zatwierdził: 
                                                                                                                  Sebastian Budziszewski 
                                                                                                                                Prezes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Kobyłka , 26 listopada  2020 r.  
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CZĘŚĆ I  
INFORMACJE OGÓLNE  
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.. 

ul. Stanisława Moniuszki 2A , 05-230 Kobyłka 

tel.  (22) 660-44-00 

godziny urzędowania: 7:00-15:00 

e-mail:  kontakt@pgk-kobylka.pl /  www.pgk-kobylka.pl 

 
NIP: 1251679142     REGON: 38129487400000 
 

2.  OZNACZENIE WYKONAWCY.  
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o., którego treść dostępna jest na stronie internetowej 
Zamawiającego – www.pgk-kobylka.pl  
Zamawiający zaleca zapoznanie się z treścią Regulaminu udzielania zamówień wszystkim zainteresowanym 
udziałem w przedmiotowym postępowaniu. 
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.). 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1740). 
 
 CZĘŚĆ II  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.:  „Budowa studni głębinowych wody pitnej dla 
potrzeb miejskiego ujęcia wody” 
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SIWZ i dokumentacją projektową, jako nadrzędne 
należy traktować zapisy SIWZ 
  
4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
4.1.1.  Wywiercenie otworu ( 1a) głęb. 58m wraz z obsługą geodezyjną ,    
              przeprowadzeniem pompowania oczyszczającego i  pomiarowego oraz  analizy wody fizyko-  
              chemicznej i bakteriologicznej wody z odwiertu geologicznego. Zarurowanie otworu   
              zgodnie z ” Projektem robót geologicznych na wykonanie studni zastępczych nr 1a i 2a oraz   
              likwidację studni nr 1 i 2 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na ujęciu miejskim w  
             miejscowości Kobyłka przy ul. Wygonowej.” 
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4.1.2. Wywiercenie otworu (2a) głęb. 62 m wraz z obsługą geodezyjną ,    
              przeprowadzeniem pompowania oczyszczającego i  pomiarowego oraz  analizy wody fizyko-  
              chemicznej i bakteriologicznej wody z odwiertu geologicznego. Zarurowanie otworu  
              zgodnie z ” Projektem robót geologicznych na wykonanie studni zastępczych nr 1a i 2a oraz   
              likwidację studni nr 1 i 2 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na ujęciu miejskim w  
             miejscowości Kobyłka przy ul. Wygonowej.” 

4.1.3. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego wydajność  eksploatacyjną    
            wykonanych 2 otworów. Dodatek do dokumentacji winien uzyskać  zatwierdzenie przez organ     
            zatwierdzający projekt robót geologicznych.   
4.1.4. Likwidacja dwóch otworów studziennych  Nr 1 i 2 zgodnie z ” Projektem robót geologicznych  na 

wykonanie studni zastępczych nr 1a i 2a oraz likwidację studni nr.1 i 2 ujmujących czwartorzędowy 
poziom wodonośny na ujęciu miejskim w miejscowości Kobyłka przy ul. Wygonowej.” Po 
zlikwidowanych otworach należy pozostawić świadka, na którym należy wygrawerować lub wypalić 
numer studni i data likwidacji. Świadek należy trwale zamocować do podłoża.  

 
4.2. W związku z faktem, iż wody w rejonie odwiertów są słabo chronione przed utratą jakości,  Zamawiający 

oczekuje, że prace wiertnicze będą prowadzone 2 etapowo.  W pierwszym etapie zostanie odwiercona 
studnia zastępcza nr 1a i dokonana zostanie ocena jakości wody w oparciu o próbki pobrane z próbnego 
pompowania. W przypadku uzyskania wody ze studni nr 1a świadczącej o zanieczyszczeniu tej warstwy 
wodonośnej lub uzyskaniu wody wymagającej skomplikowanego uzdatnienia, Zamawiający biorąc po 
uwagę aspekt ekonomiczny podejmie decyzję o odwierceniu lub nie studni zastępczej nr 2a i realizacji 
pozostałych czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia. 

Na każdym etapie prac (wiercenie studni, pompowania oraz pobór próbek wody do badań laboratoryjnych ) 
Wykonawca zapewni nadzór hydrogeologiczny. Wiercenia należy wykonać metodą „udarową – okrętną”, 
bez użycia płuczki wiertniczej. 
Na kolumnie filtracyjnej należy umieścić prowadnice dystansowe na obwodzie, co 90º, które umożliwią 
centryczne ustawienie filtru w otworze. Filtrowanie otworów powinno odbywać się po komisyjnym odbiorze 
filtrów na budowie i pomiarze głębokości otworów. Na czas wykonywania odwiertów, Zamawiający zapewni 
dostawę energii dla wiertnic. 
Wykonawca winien dysponować pompą do pomiaru wydajności ujęcia, której sprawność nie może być 
mniejsza niż 80 % sprawności maksymalnej. Dobór pompy zostanie uzasadniony graficznie na wykresie. 
W sytuacji, gdy Zamawiający podejmie decyzję o odstąpieniu od dalszych prac związanych z wykonywaniem 
studni nr 2a, studnia nr 1 zostanie zlikwidowana zgodnie z projektem robót geologicznych na likwidację 
otworu nr 1 który zostanie opracowany przez wykonawcę. 
Budowa nowych studni zastępczych nr 1a i 2a.  
Studnia nr 1a będzie zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 5 – obręb 24 w odległości ok. 15-20 m na 
północ od przewidzianej do likwidacji studni nr 1, a studnia nr 2a na działce ewidencyjnej nr 81 – obręb 24, 
w odległości 15-20 m w kierunku południowo-wschodnim od przewidzianej do likwidacji studni nr 2.  Obie 
działki są własnością Miasta Kobyłka.  
Podstawą do wykonania powyższych prac jest: -  
- projekt robót geologicznych wykonany przez HPC Polgeol Spółka Akcyjna w Warszawie. 
 
4.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru 

przedstawi po dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji : 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz 

z  protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, 
 dodatek do dokumentacji  hydrogeologicznej  zatwierdzony przez organ zatwierdzający projekt robót     
  protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały w tym 

atesty higieniczne PZH,  
 wyniki badań fizyko-chemiczne i bakteriologiczne, 



„Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody” w Kobyłce 
 
 

str. 4 
 

 wyniki badań zagęszczenia gruntu oraz oświadczenia właściciela posesji o przywróceniu terenu do 
stanu pierwotnego. 

 
4.4. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień.  
 
45000000-7 - Roboty budowlane  
45111200-0 –Roboty ziemne i przygotowawcze  
45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych  
 
5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
6. ZAMÓWIENIA. O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 
Pzp .  
 
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
8. WYBÓR OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  
 
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
9. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.  
 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
 
10. PODWYKONAWSTWO W WYKONANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 
10.1. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia jest 

zobowiązany umieścić taką informację w składanej ofercie wraz z podaniem zakresu, jaki zamierza 
powierzyć podwykonawcom.  

10.2. Brak informacji, o której mowa w pkt. 10.1. będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.  

10.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w  trakcie 
realizacji zamówienia wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.  

10.4. Za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne.  
 
11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
 
Termin realizacji zamówienia: do 26 lutego  2021 r. 
a) Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu 
budowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania Umowy.  
b) Termin zakończenia robót: do  26 lutego 2021 r. 
 
12. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
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12.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, 

którzy spełniają następujące warunki:  
12.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

12.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 
  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 6 
odwiertów studni w systemie udarowo-okrętnym o średnicy końcowej nie mniejszej  niż 16 ‘’ (cali)- 
406,4 mm, ujmujących przynajmniej czwartorzędowy poziom wodonośny i  przedstawi referencje 
dotyczące tych instalacji, 

 Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem 
zakładu górniczego, która będzie wykonywać bezpośrednio prace związane z wykonaniem odwiertów, 
stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie osób 
stanowiących załącznik do oferty w/w osobę wraz z tytułem prawnym do dysponowania nią oraz 
dokumentami potwierdzającymi wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje.  

12.1.3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, 
co najmniej 500 000, 00 zł 

12.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp 

 
13. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
13.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga 

złożenia Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik 2).  
13.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 

12.1.2. Zamawiający wymaga złożenia Wykazu zrealizowanych, co najmniej 6 odwiertów studni w 
systemie udarowo-okrętnym o średnicy końcowej nie mniejszej  niż 16 ‘’ (cali)- 406,4 mm ujmujących 
przynajmniej czwartorzędowy poziom wodonośny i  przedstawi referencje dotyczące tych instalacji 
(załącznik 3) oraz Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia (załącznik 4). 

13.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia 
o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik 5) oraz odpisu z właściwego rejestru 
lub z  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 
 
14.  DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 
 

  Do oferty, którą stanowi Formularz ofertowy  - Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć: 
14.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2), 
14.2. Wykaz zrealizowanych odwiertów studni (załącznik 3), 
14.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia (załącznik 4) 
14.4. Kopię posiadanej polisy ubezpieczeniowej;  
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14.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik 5), 
14.6. Wzór umowy parafowany przez Wykonawcę (projekt) (załącznik 6),  
14.7. Protokół z odbytej wizji lokalnej (załącznik 7), 
14.8. Dowód wniesienia wadium, 
14.9. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych 

podmiotu, który złożył ofertę - oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia stosownego 
pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione, 

14.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
zgodnie z pkt. 15.1. SIWZ, 

14.11.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób  
fizycznych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

14.12. W przypadku niedołączenia do oferty któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt. powyżej 
lub gdy dokumenty są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie czasie. Nie dotyczy to braku dołączenia do oferty wadium 
w  formie dokumentu oraz protokołu z wizji lokalnej. W tej sytuacji, oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

 
15. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
  
15.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie 
z  zapisami zawartymi w pkt. 12, 13, 14 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden 
z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

15.2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić 
łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. 

15.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
15.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.  
 
 
 
16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI.  

 
16.1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Oferta oraz jej uzupełnienia wymagają wyłącznie 

formy pisemnej bez możliwości skutecznego ich wniesienia drogą elektroniczną.  
16.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mailem) z niezwłocznym potwierdzeniem pisemnym. Jeżeli 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 
elektroniczną (e-mailem), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

16.3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 7.00 do 15.00 zostają 
wyznaczeni:   
- Pan Piotr Orych , tel. 608-520-346, e-mail: p.orych@pgk-kobylka.pl 
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16.4. Wymienione w pkt. 16.3. osoby nie są upoważnione do udzielania Wykonawcom ustnych informacji 
w  zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność 
postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.  

 
 
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  
 
17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
17.2. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, 

spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy. 
17.3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j.). 

17.4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem 
„Wadium - Budowa studni głębinowych” na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:  
PKO BP: 93 1020 1042 0000 8802 0429 8139. 

17.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia 
i  godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

17.6. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia 
należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).  

17.7. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. jednego 
ze wspólników Konsorcjum) uważa się za wniesione prawidłowo. 

17.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

17.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

17.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

17.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

17.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
 
 
 
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
 
18.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  
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18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

  
19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  
 
19.1. Wymagania podstawowe.  
19.1.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
19.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  
19.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy(ów). Oznacza 

to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych 
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby.  

19.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez 
osoby do tego upoważnione.  

19.1.5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.  

19.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
 
19.2. Forma oferty.  
19.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie 

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

19.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
i  wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.  

19.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.  

19.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 
- arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną 
techniką.  

19.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

19.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.  

19.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
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upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

19.2.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

19.2.9. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty.  

 
20. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY. 
  
20.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.  

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert.  

20.2. Zmiana złożonej oferty.  
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.  
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „Zmiana nr ...”  

20.3. Wycofanie złożonej oferty.  
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.  

 
21. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 

PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.  
 
21.1. Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec, że informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą 
być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji , podawanych przez Zamawiającego 
podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 
2020r. poz. 1913), przez 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.  
21.2. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio zabezpieczyć takie informacje i umieścić 

stosowne oświadczenie woli, np.: „UWAGA! NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.  

 
22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
22.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, 
c. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,  
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d. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy. 

22.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 

 
 
 
23. WYJAŚNIENIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ.  
 
23.1. Wyjaśnianie treści SIWZ.  
23.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

23.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.  

23.1.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest 
SIWZ.  

23.1.4. Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną przy zasięganiu informacji 
prawnie skutecznych..  

23.2.  Zmiany w treści SIWZ.  
23.2.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.  

23.2.2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  
23.2.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.  

 
 
24. ZEBRANIE WYKONAWCÓW.  
 
24.1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  
24.2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia  wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji 

koniecznych do przygotowania oferty. W celu umówienia się na wizję lokalną, Wykonawca powinien 
skontaktować się z Panem Piotrem Orychem, telefonicznie pod nr tel. 608-520-346 lub za pomocą 
poczty elektronicznej: p.orych@pgk-kobylka.pl,  w godz.7-15 od poniedziałku do piątku w celu 
ustalenia konkretnego terminu wizji lokalnej. 

24.3. Oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej i nie dołączył do oferty protokołu z jej odbycia, będzie 
podlegała odrzuceniu. 
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CZĘŚĆ III.   
 
25. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
 
25.1. Miejsce i termin składania ofert.  
25.1.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie / opakowaniu w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o., ul. Stanisława 
Moniuszki 2A , 05-230 Kobyłka, Biuro Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 
grudnia 2020 r.  do godz. 11:00 

25.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :  

Oferta na przetarg na zadanie pn. 
„Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody” 

Nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2020 r.  do godz. 11:15 
25.1.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
25.1.4. Ofertę składaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub poczty kurierskiej należy przygotować 

w  sposób określony jak w pkt. 19.1.1.-19.1.5. i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym 
jak wyżej.  

25.1.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji 
niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.  

25.1.6. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert - niezależnie od sposobu, 
w jaki Wykonawca składa ofertę - będą odesłane niezwłocznie do Wykonawcy.  

25.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.  
25.2.1. Komisyjne, publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej i zostanie opisane 

w protokole.  
25.2.2. Otwarcie ofert nastąpi w: siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka 

z  o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka, pok. nr 1, I piętro w dniu 10  grudnia  2020 r.  
o godz. 11:15 

 
26. TRYB OTWARCIA OFERT.  
 
26.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
26.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.  
26.3. Kopery (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.  

26.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:  
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,  
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  
3) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty,  
4) okres gwarancji.  
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

26.5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy 
otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 
26.1. i 26.4. niniejszej SIWZ.  
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27. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
  
27.1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ceną oferty jest wartość wyrażona 

w formularzu ofertowym. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy podać wartość netto, 
wskazać wysokość i kwotę należnego podatku VAT oraz wartość brutto.  

27.2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną za realizację 
całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 
oraz obejmować wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie), jakie Wykonawca poniesie z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 
w szczególności:  
- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem robót geologicznych;  
- wykonanie zobowiązań wynikających z wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

27.3. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, musi być 
wykonany w ramach zaoferowanej ceny zamówienia.  

27.4. Cena oferty musi być podana w walucie PLN (z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów 
i usług VAT).  

27.5. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z polskim 
systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku), przy czym końcówki 
poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki równe i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.  

27.6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.  
27.7. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku od towarów 

i usług VAT. W tej sytuacji oferta będzie podlegała odrzuceniu. 
27.8. Wszelkie ceny podane przez Wykonawcę w ofercie są stałe, zostają ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały zmianom.  
27.9. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

27.10. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu 
omyłki, o nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.  

 
 
28.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT.  

 
28.1.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 

odpowiednio wagi procentowe:  
I – cena( 1 ) oferty brutto 
 waga – 89 %   
do oceny zostanie przyjęta cena oferowana w formularzu ofertowym w pozycji 8 . Oferta z najniższą ceną 
brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 89 w kryterium cena (1). Punktacja w tym kryterium zostanie 
przyznana ofertom wg wzoru podanego poniżej a wynik traktowany będzie, jako wartość punktowa oferty 
w  kryterium cena (1) oferty: 
 Cena (1)  = Cn1/Cof.b1. x 89 %,  
gdzie:  
Cena (1) – ilość punktów w kryterium cena (1)  



„Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody” w Kobyłce 
 
 

str. 13 
 

Cn1 – oferowana najniższa cena brutto z poz.8  formularza ofertowego,  
Cof.b1. – cena badanej oferty brutto z formularza ofertowego poz. 8,  
 
II – cena( 2 ) oferty brutto 
 waga – 6 %   
do oceny zostanie przyjęta cena oferowana w formularzu ofertowym w pozycji 9 . Oferta z najniższą ceną 
brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 6 w kryterium cena (2). Punktacja w tym kryterium zostanie 
przyznana ofertom wg wzoru podanego poniżej a wynik traktowany będzie, jako wartość punktowa oferty 
w  kryterium cena (2) oferty: 
 Cena (2)  = Cn2/Cof.b2. x 6 %,  
gdzie:  
Cena (2) – ilość punktów w kryterium cena (2)  
Cn2 – oferowana najniższa cena brutto z poz.9  formularza ofertowego,  
Cof.b2. – cena badanej oferty brutto z formularza ofertowego poz. 9,  
 
II - Kryterium „gwarancja wykonania” (GW)  
waga - 5%  
będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 
i  podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie 
z zasadą:  
- 24 miesiące (minimum) – 0 punktów,  
- 36 miesięcy – 2 punkty, 
 - 60 miesięcy – 5 punktów,  
W kryterium gwarancja oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.  
 
Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) 
uzyska(ją) najwyższą łączną ilość punktów obliczonych według poniższego wzoru stanowiącą sumę punktów 
przyznanych w kryterium cena brutto wykonania zamówienia oraz gwarancji [C(1) + C(2)+GW].  
W łącznej ocenie względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 
punktów. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 
28.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę ocenioną 

najwyżej w oparciu o kryterium ceny i kryterium okresu gwarancji.  
28.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone 

oferty uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

28.4. Oferta z rażąco niską ceną: 
28.4.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w pkt 28.4.2. poniżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

28.4.2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

28.4.3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
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29.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
  
29.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
29.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
29.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.  
29.2.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 

podpisaniem umowy jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  
29.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
29.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, 

w  jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

29.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o.,  
ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka 
Bank PKO BP nr rachunku: 93 1020 1042 0000 8802 0429 8139 
 
Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, iż ZNWU (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) dotyczy zadania 
pn. „Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody” – w Kobyłce 
 
29.3.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń, gwarancji 

bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym 
prawem i winny zawierać następujące elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie 
ich siedzib;  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;  
c) kwotę gwarancji lub poręczenia;  
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;  
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty 

gwarancji lub poręczenia w ciągu 14 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze 
swoich zobowiązań wynikających z umowy.”  

29.3.4. Treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia 
bezsporności roszczenia, czy też potwierdzenia istnienia roszczenia, co do zasady, jak i jego 
wysokości w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania 
przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez 
Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do 
powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody;  

29.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert .  

29.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 



„Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody” w Kobyłce 
 
 

str. 15 
 

29.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
Przedmiotu Umowy . 

29.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 
być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

 
30.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  

 
30.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  
30.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w pkt. 30.1. podpunkt a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w  swojej siedzibie.  

 
31. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
 
31.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce sp. z o. 
o.  nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych.  

31.2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień Regulaminu 
może złożyć skargę do Zarządu PGK Spółka z o.o. w Kobyłce w terminie 5 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tym naruszeniu.  

31.3. Zamawiający rozpatruje skargę w ciągu 5 dni od daty jej złożenia udzielając wykonawcy pisemnej 
odpowiedzi. Brak odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze. 

31.4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843z późn. zm.). 

 
32. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.  
 
32.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

32.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w  Kobyłce, Sp. z o.o. ulica Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka; 

32.1.2. Inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  Kobyłce jest 
Pani Magdalena Korga, kontakt iod@pgk-kobylka.pl ;  
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32.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia p.t. „Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb 
miejskiego ujęcia wody.” prowadzonym w trybie przetargu;  

32.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych;  

32.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

32.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

32.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

32.2. Posiada Pani/Pan:  
32.2.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
32.2.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
32.2.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
32.2.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
33. Nie przysługuje Pani/Panu: 
33.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
33.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
33.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
34.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  
 
Załączniki do SIWZ:  
Zał. Nr 1: Formularz ofertowy  
Zał. Nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Zał. Nr 3: Wykaz zrealizowanych odwiertów studni 
Zał. Nr 4: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Zał. Nr 5: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
Zał. Nr 6: Wzór umowy (projekt)  
Zał. Nr 7: Wzór protokołu z wizji lokalnej 
Zał. Nr 8:  Projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczych nr 1a i 2a oraz likwidację studni nr 
1 i 2  ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na ujęciu miejskim w  miejscowości Kobyłka przy ul. 
Wygonowej. 
 
Wskazane powyżej wzory załączników (1-5)Wykonawca musi wypełnić, a w przypadku wzoru umowy, go 
parafować. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające 
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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                                                                                                                             Załącznik nr 1 do SIWZ 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                              
( pieczęć Wykonawcy)                                                                                      
 
 
 FORMULARZ  OFERTOWY 
 
                                                           Nazwa postępowania: 
Zadanie    - „Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody”  
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację w/w zadania ogłoszonego na stronie internetowej 
Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,  wyrażam chęć uczestnictwa w 
zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. postępowaniu 
i oferuję / oferujemy zrealizowanie pełnego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy.  
 
I. DANE WYKONAWCY: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 
Nazwa…………………………………………………………………………………………  
 
Siedziba ………………………………………………………………………………………      
 
Numer tel.  …………………………………………………………………………………… 
 
Adres poczty elektronicznej ( e – mail) : …………………………………………………….. 
 
strona: www. …………………… … (jeśli posiada) 
 
NIP  …………………………………………………………………………………………… 
 
REGON ………………………………………………………………………………………. 
 
w sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest:  
 
…………………………………… 
(imię i nazwisko, tel., ew. e-mail) 
 
 
II. DEKLARACJA WYKONAWCY: 

 
Niniejszym oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,  wszelkimi 
zmianami i wyjaśnieniami do w/w . Przyjmujemy wskazane dokumenty bez  zastrzeżeń. 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne 
do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

3. Zawarty w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia 
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umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie  wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czas związania  ofertą. 
5. Oświadczam(y), że akceptuję(emy)   termin płatności faktur – 30 dni od daty doręczenia do  

Zamawiającego. 
6. Rozpoczniemy wykonywanie przedmiotu zamówienia z chwilą podpisania protokołu  przekazania 

terenu budowy.  
7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 
8. Składam(y) niniejszą ofertę [ we własnym imieniu, / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, oraz że Pełnomocnik, o którym mowa w pkt.15.1. SIWZ) zostanie upoważniony 
do zaciągnięcia zobowiązań i otrzymania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas] ٭ - 
niepotrzebne skreślić.  

9. Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia.     

10. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załącznik do niniejszej oferty są kompletne i 
zgodne z prawdą.  

 
III. CENA  OFERTY. 

Przystępując do udziału w postępowaniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymogami SIWZ za ryczałtową cenę: 

 
 

 
 
 

Lp. 
Prace i ich zakres 

C
E

N
A

  
N

E
T

T
O

 
zł

  
V

A
T

   
zł

 

C
E

N
A

 
B

R
U

T
T

O
  

zł
 

 
 

1. 

Wywiercenie otworu 1a o głębokości. 
58m z filtrem PCV 300/315 mm wraz z 
zabudową rur osłonowych z obsługą 
geodezyjną. Przeprowadzenie 
pompowania oczyszczającego i 
pomiarowego.   

 

 

 

 
2. 

Wykonanie analizy fizyko-chemicznej i 
bakteriologicznej   wody z wykonanego 
otworu 1a. 

 
 

 

 
 

3. 

Wywiercenie otworu 2a o głębokości. 
62m z filtrem PCV 300/315 mm wraz z 
zabudową rur osłonowych z obsługą 
geodezyjną. Przeprowadzenie 
pompowania oczyszczającego i 
pomiarowego 

 

 

 

 
4. 

Wykonanie analizy fizyko-chemicznej i 
bakteriologicznej   wody z wykonanego 
otworu 2a. 

 
 

 

 
5. 

Opracowanie dodatku do dokumentacji 
hydrogeologicznej 
 ustalającego wydajność eksploatacyjną 
wykonanych 2 otworów    (1a i 2a) 

 

 

 

 
6. 

Likwidacja istniejącego otworu 
studziennego nr 1 w wymaganym zakresie 
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7. 

Likwidacja istniejącego otworu 
studziennego nr 2 w wymaganym zakresie 

 
 

 

8. RAZEM    

 
 

9. 

Likwidacja odwiertu studni nr 1a wraz z 
wykonaniem projektu robót 
geologicznych na likwidację otworu nr 
1a. 

 

 

 

10. 

Likwidacja odwiertu studni nr 2a wraz z 
wykonaniem projektu robót 
geologicznych na likwidację otworu nr 
2a. 

 

 

 

 
Wartość netto przedmiotu zamówienia poz, 8 …………………………………. zł ( słownie 
.……….…………………………………………………) wartość brutto …………………… (słownie 
……………………………..) 
 
Wartość netto przedmiotu zamówienia poz. 9 …………………………………. zł ( słownie 
.……….…………………………………………………) wartość brutto …………………… (słownie 
……………………………..) 
 
IV. OKRES GWARANCJI  

Na całość zamówienia objętego postępowaniem przetargowym oferuję: 
 

Określić jedną oferowaną opcję 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niewpisanie nic w miejsce formularza ofertowego dotyczące oferowanej liczby miesięcy lub wskazanie więcej niż jednej opcji równoznaczne będzie 
z oferowaniem 24 miesięcy gwarancji, a oferta ta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium. 
 
 

V. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 
1) …………………………………………………………, 
2) …………………………………………………………, 
3) …………………………………………………………, 
4) …………………………………………………………, 
5) …………………………………………………………, 
6) …………………………………………………………, 
7) …………………………………………………………, 
8) …………………………………………………………, 

 Oferowane miesiące 
gwarancji 

Liczba 
punktów 

(Gr) 

  24 (minimum) miesięcy 0 pkt 

  36 miesięcy 2 pkt 

  60 miesięcy 5 pkt 
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9) …………………………………………………………, 
10) ………………………………………………………., 
11) ………………………………………………………., 

 
Na ……………kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
VI. Oświadczamy, iż żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji٭/ wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania ٭] 
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) od ….do 
a)   

b)   

c)   

 

VII. Nie zamierzam(y ) powierzyć do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia ٭/ następujące 
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom٭: 

 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 

  
  
  
  
  

 !!! niepotrzebne skreślić ٭
 
 

VIII. wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto nr (prosimy o wyraźne wypełnienie): 

……………………………………………………………………………………………* 

 *wypełnia wyłącznie wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniężnej 

 

 

 
                                                                                                                                                
Miejscowość …………………………                

dnia ……………………………………. 
                                                                                                           
                                                                                             ……………………………………………. 
                                                                                                 Podpisano     Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej (ych) do 
                                                                                                                                                  Składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (ów)            
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                                                                                                                          Załącznik nr 2 do SIWZ 
                                                                                                                                   
( pieczęć Wykonawcy)                                                                                            

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu pn.:    „Budowa 
studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody”  
                                                                                                   
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
dotyczące:  
 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;  

 
3. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
 

 
 

            dnia  ___/___/______ r.  
                                                                                                _________________________ 
                                                                                                       podpis i pieczątka imienna osoby   upoważnionej 
                                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy                                          
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                                                                                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                          
 
( pieczęć Wykonawcy)   
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                          
                                            
                                          WYKAZ ZREALIZOWANYCH ODWIERTÓW STUDNI  
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu pn.: „Budowa 
studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody”  
Przedstawiamy wykaz zrealizowanych  z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonanych,  odpowiadających swoim 
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,   
 
 
L.p. 

 
Nazwa i adres podmiotu, na 

rzecz, którego było/jest 
realizowano zamówienie  

Wartość 
zamówienia,  

 
Ilość odwiertów 
ich głębokość, 
wielkość filtru 

 
 
Czas realizacji 

 
1. 

 
 
 
 

   

 
2. 

 
 
 
 

   

 
3. 

 
 
 
 

   

  
 
 

            dnia  ___/___/______ r.  
                                                                                              _________________________ 
                                                                                                  podpis i pieczątka imienna osoby   upoważnionej 
                                                                                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                                                            Załącznik nr 4 do SIWZ 
                                                                                                                  
                                                                                                                    
( pieczęć Wykonawcy)                                                                                            
 
 
 
 

WYKAZ  OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu pn.: „Budowa 
studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody”  
 
 Przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
 
L.P. IMIĘ I NAZWISKO KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE – OPIS 
UPRAWNIEŃ 

ZAKRES 
WYKONYWANYCH 
CZYNNOŚCI 

PODSTAWA 
DYSPONOWANIA 
OSOBĄ 

1     
2.     
3.     
4.     

 
Oświadczam/my,  że  wskazane w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają uprawnienia wymagane w SIWZ. 
 

            dnia  ___/___/______ r.  
 

________________________ 
                                                                                              podpis i pieczątka imienna osoby   upoważnionej 
                                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                                                          Załącznik nr 5 do SIWZ 
                                                                                                                                 
( pieczęć Wykonawcy)                                                                                                 
 
 

OŚWIADCZENIA O BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA. 

                                                                                                                          
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres Wykonawcy  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu pn.:                                                                                                      
„Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody”  
Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (. Dz.U. z 
2019 r. poz.1843 z późn. zm.) .  
  
 
 
 

          dnia  ___/___/_____ r.  
 

_________________________ 
                                                                                                                                 podpis i pieczątka imienna osoby   upoważnionej 
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                                                            Załącznik nr 6 do SIWZ 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                        

WZÓR UMOWY   
 

zawarta w dniu ………….roku pomiędzy 
 

PRZEDSIĘBIORSTWEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOBYŁCE SPÓŁKA Z O.O., ul. 
Stanisława Moniuszki 2a, 05-230 Kobyłka, Nr w KRS 0000748240 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy 
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1251679142; kapitał 
zakładowy: 1 330 000 zł, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
 
Sebastiana Budziszewskiego – Prezesa Zarządu,   
a  
……………………………………………………………………………………., NIP: 
……………………………………., prowadzącym działalność, wpisanym do ………………………., 
………………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

 
§ 1. 

 
Przedmiot umowy: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres zamówienia:  
1.1. Wywiercenie otworu ( 1a) głęb. 58m wraz z obsługą  geodezyjną ,  przeprowadzeniem pompowania 

oczyszczającego i  pomiarowego oraz  analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej  wody z odwiertu 
geologicznego. Zarurowanie otworów zgodnie z ” Projektem robót geologicznych  na wykonanie studni 
zastępczych nr 1a i 2a oraz likwidację studni nr 1 i 2  ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na 
ujęciu miejskim w  miejscowości Kobyłka przy ul. Wygonowej.” 

1.2. Wywiercenie otworu (2a) głęb. 62 m wraz z obsługą  geodezyjną ,  przeprowadzeniem pompowania 
oczyszczającego i  pomiarowego oraz  analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej  wody z  odwiertu 
geologicznego. Zarurowanie otworów zgodnie z ” Projektem robót geologicznych  na wykonanie studni 
zastępczych nr 1a i 2a oraz likwidację studni nr 1 i 2  ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na 
ujęciu miejskim w  miejscowości Kobyłka przy ul. Wygonowej.” 

1.3. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego wydajność  eksploatacyjną 
wykonanych 2 otworów. Dodatek do dokumentacji  winien uzyskać  zatwierdzenie przez organ 
zatwierdzający projekt robót geologicznych. 

1.4. Likwidacja dwóch otworów studziennych  Nr 1 i 2 zgodnie z ” Projektem robót   geologicznych  na 
wykonanie studni zastępczych nr 1a i 2a oraz likwidację studni nr.1 i 2 ujmujących czwartorzędowy 
poziom wodonośny na ujęciu miejskim w  miejscowości Kobyłka przy ul. Wygonowej.”  

1.5. W związku z faktem, iż wody w rejonie odwiertów są słabo chronione przed utratą jakości Zamawiający 
oczekuje, że prace wiertnicze będą prowadzone 2 etapowo.  W pierwszym etapie zostanie odwiercona 
studnia zastępcza nr 1a i dokonana zostanie ocena jakości wody w oparciu o próbki pobrane z próbnego 
pompowania. W przypadku uzyskania wody ze studni nr 1a świadczącej o zanieczyszczeniu tej warstwy 
wodonośnej lub uzyskaniu wody wymagającej skomplikowanego uzdatnienia, Zamawiający biorąc pod 
uwagę aspekt ekonomiczny podejmie decyzję o odwierceniu lub nie studni zastępczej nr 2a i realizacji 
pozostałych czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 
obowiązków wynikających z Umowy innemu podmiotowi. 
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§ 2. 

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 
1.1. Posiada wymagane uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania prac zawartych 

w § 1 umowy zgodnie z zasadami profesjonalizmu, 
1.2. Zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i SIWZ przy 

dochowaniu najwyższej zawodowej staranności, 
1.3. Gwarantuje zapewnienie kompletności dokumentacji wchodzącej w zakres zamówienia w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 4 umowy, 
1.4. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z niniejszą umową, 
1.5. Zobowiązuje się wykonać zamówienie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
1.6. Zobowiązuje się podjąć działania w celu zabezpieczenia terenu wykonywania zamówienia przed 

negatywnymi następstwami dla osób trzecich. 
2. Wszelkie zanieczyszczenia i odpady wytworzone w czasie realizacji umowy, stanowią własność 

Wykonawcy i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty 
zagospodarowania odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  

 
 

§ 3. 
 

Terminy realizacji: 
1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi od dnia podpisania umowy do 26 lutego 2021 r. 
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego zamówienia, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 będzie protokół zdawczo-odbiorczy. 
 

                                                                                    § 4. 
 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonane zamówienia  : 
1.1. Prace wyszczególnione w § 1 ust 1 pkt 1.1, - …………….  zł netto (słownie: 

……………………………………………………………….  złotych) netto  
1.2. Prace wyszczególnione w § 1 ust 1 pkt 1.2, -  - ………………………….. netto (słownie: 

…………………………………………………………. złotych) netto. 
1.3. Prace wyszczególnione w § 1 ust 1 pkt1. 3, ……………………………. netto (słownie:  

…………………………..   złotych) netto. 
1.4.Prace wyszczególnione w § 1 ust 1 pkt1. 4, ……………………………. netto (słownie: 

………………………………………………………..   złotych) netto. 
1.5. Łączne wynagrodzenie za prace wymienione w § 1 ust 1  pkt 1.1.-1.4 wnosi: …………….  zł netto 

(słownie: ……………………………………………………………….  złotych) netto 
1.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust.1.5 wynagrodzenie wyniesie 

…………………………… zł netto 
(słownie:……………………………………………………………….  złotych) netto. 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust 1 będzie płatne w 3 częściach. Pierwsza część, stanowiąca 45% 

tj. …………………. zł  PLN (netto) powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT zostanie 
wypłacona Wykonawcy przez Zamawiającego po wykonaniu prac wyszczególnionych w § 1 ust 1.1. 
Druga część, stanowiąca 45% wynagrodzenia tj. ……………………………… PLN (netto) powiększona 
o obowiązującą stawkę podatku VAT zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego po 
wykonaniu prac wyszczególnionych w § 1 ust 1. 2 

Pozostała kwota po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 
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3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………. 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

…………………………………………………, stanowiący rachunek rozliczeniowy, o którym mowa 
w  art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny  rachunek 
w  spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku 
z  prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 
zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia lub przesłania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej/ końcowej 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego/ końcowego robót oraz 
z  załączonymi prawidłowo sporządzonymi dokumentami, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu.   
W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego z wykazem podatników  Ministerstwa Finansów  

Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego  bez prawa 
naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem 
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego aneksu nie będzie 
dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 
opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 
7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy na osoby trzecie.  

7. Ceny jednostkowe za roboty nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 
(obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku 
VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone/pomniejszone o kwotę 
podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej 
umowy.  

8. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

9. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty. 
 
 

§ 5. 
1. Wykonawca   gwarantuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z najlepszą wiedzą oraz 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wszelkie zgłoszone przez zatwierdzające organy 
uwagi lub żądania uzupełnienia, zostaną poprawione i uzupełnione w ciągu 7 dni, w ramach wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy.  

2. Strony ustalają, że gwarancja na przedmiot umowy wynosi ……… miesięcy. 
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przy okazji 

lub w związku z wykonywaniem prac, o których mowa w § 1 ust. 1  
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podmioty przy pomocy, których zamówienie wykonuje jak za 

działania i zaniechania własne.  
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8. Niezależnie od powyższych uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może dochodzić roszczeń 
z  tytułu rękojmi. 

 
§ 6. 

 
1. O ile przy wykonywania niniejszej umowy, zostanie wykonany utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) w zakresie dzieła, 
o  którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazania dzieła, będzie 
właścicielem autorskich praw majątkowych do dzieła oraz dysponował prawem rozporządzania nim na 
wszelkich polach, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) a także, że prawa autorskie do dzieła nie są ograniczone oraz nie 
naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich 
praw majątkowych do dzieła, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 w postaci dokumentacji , o której mowa 
w  Umowie, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad określone w § 4 niniejszej umowy, 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

2.1. zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w szczególności 
poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych; 

2.2. wprowadzanie do pamięci komputera; 
2.3. ekspozycja;  
2.4. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 
2.5. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji;  
2.6. przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób; 
2.7. wprowadzanie jakichkolwiek zmian; 
2.8. publikowanie części lub całości, 
2.9. najem, dzierżawa, użyczenie 

z zachowaniem autorskich praw osobistych. 
3. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na rozporządzenie i 

korzystanie z opracowania dzieła (prawo zależne) na wszelkich istniejących polach, w szczególności na 
polach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 
 

§ 7. 
 

Nadzór nad pracami: 
Ze strony Zamawiającego prace, o których mowa w § 1 ust. 1 nadzorować będzie pani/pan 
………………………………………………….. 
Ze strony Wykonawcy w/w pracami kierować będzie pani/pan …………………………  
 

§ 8. 
 
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 300, 00 zł netto bez podatku od towarów 
i  usług VAT, za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej. 

§ 9. 
 

1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego netto bez podatku od towarów 
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i usług VAT określonego w § 4 niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisma 
informującego o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w szczególności, gdy: 
2.1.w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części,   
2.2. Wykonawca realizuje usługę lub dzieło przewidziane niniejszą umową niezgodnie z jej postanowieniami,  
2.3.Wykonawca nie usunie wad zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5. 
3. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, (z pominięciem ustaleń zawartych w §1 ust.1.5.) 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego netto określonego w 
§ 4 niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisma informującego o odstąpieniu od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej. 
 

§ 10. 
 
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym w szczególności imienia, 

nazwiska dla potrzeb i w celu realizacji projektu, w tym także przekazania ich i udostępnienia innym 
podmiotom w związku z realizacją umowy bądź projektu.  

2. Wykonawca  wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji na 
nieruchomościach objętych umową i zamieszczenie ich w związku z rozliczeniem i promocją projektu, 
także na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Zamawiający zapewnia, że posiada wszelkie formy zabezpieczenia danych wymagane przez 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zapewni, że podmioty, do których dane te będą przekazane także 
zastosuje taki sam zakres ich ochrony. 

 

§ 11. 
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym zmiany terminu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, 
w  przypadku:  

1.1.nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przekazania przez Zamawiającego terenu 
budowy;  

1.2.wystąpienia przyczyn organizacyjnych, takich jak brak pełnego dostępu do terenu budowy czy innych 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

1.3.wystąpienia siły wyższej;  
1.4.wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; 
1.5.wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych dla robót objętych przedmiotem zamówienia, 

zwłaszcza wystąpienia temperatury poniżej 0°C, śniegu lub oblodzeń, gwałtownego, długotrwałego 
wichru o sile uniemożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia;  

1.6.opóźnienia związanego z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, uzgodnień, 
pozwoleń, opinii lub decyzji odpowiednich organów i instytucji;  

1.7.wystąpienia warunków niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, np.  przedłużających się 
postępowań administracyjnych, 

1.8.robót dodatkowych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia,  
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1.9. nieosiągnięcia na zakładanej głębokości odpowiedniej wydajności i jakości wody zgodnej z założeniami 
projektu geologicznego, 

1.10. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów, niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;  

1.11. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, 
w  szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub przeszkód;  

1.12. wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  
1.13. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; 
1.14. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania prac w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); 

1.15. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 13 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm., 
dalej zwanej: „specustawą”) wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy;  

1.16. przyczyn zależnych od Zamawiającego; 
2. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 

14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  
3. Do każdej propozycji zmiany inicjujący zmianę przedstawi: zakres proponowanej zmiany oraz jej wpływ 

na termin wykonania opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany oraz 
uzasadnienie zmiany. 

4. Zamawiający dopuszcza  zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 w sytuacjach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1.8 i 1.9. niniejszego paragrafu, jednak łączna wartość zmian nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w § 4 ust. 1.5 niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia, 
okoliczności, o których mowa w  ust. 1 pkt 1.8 i 1.9, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 
propozycję zmiany  zawierającą zakres zmiany wraz z  uzasadnieniem,  wpływ zmiany na wynagrodzenie 
oraz kosztorys do akceptacji przez Zamawiającego. 

 
 § 12. 

 
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane 
przez obydwie strony. 
 

§ 13. 
 
 Strony ustalają, że w sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Wodnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego. 
 
 
 

§ 14. 
 
Ewentualne spory powstałe na podstawie niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom 
właściwym dla siedziby zamawiającego.  

§ 15. 
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Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                          WYKONAWCA : 
 
 
 

 
Załączniki: 
 

1. SIWZ 
2. Oferta wykonawcy 
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                                                                                                                                Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 
 

Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej 
 
 
Niniejszym potwierdza  się, iż: 
 
 
Pan/Pani.................................................................................................................................  
   (imię i nazwisko) 
 
Jako Przedstawiciel Wykonawcy: 
 
 
 
............................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Dokonał wizji lokalnej  w związku z chęcią przystąpienia do przetargu dotyczącego zadania pn: 

„Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody” 
 
 

Przedstawiciel Wykonawcy zapoznał się ze specyfiką i charakterem prac, których dotyczy przedmiotowe 

zadanie. 

 
 
Dnia ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................      ….……………………..………. 
(Przedstawiciel Wykonawcy)     (Przedstawiciel Zamawiającego) 
 
 
 


