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1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz adres strony internetowej Zamawiającego 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.  

Adres: Chełm Gryficki 7 

72 - 320 Trzebiatów 

tel./fax: 91 38 72 456  

http://zwiktrzebiatow.pl/  

e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl  

Kraj: Polska  

Województwo: Zachodniopomorskie 

 

2. Procedura udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców oraz w „Regulaminie ramowych procedur udzielania zamówień przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o. o w Trzebiatowie w ramach realizacji zadań 

współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, 

zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych”, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, a nie na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą”.  

2. Zamawiający informuje, że zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,  

pochodzących z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko                      

2014-2020. 

3. Niniejsza Instrukcja dla Wykonawców, ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi 

późniejszymi uzupełnieniami w toku postępowania, stanowi komplet materiałów niezbędnych do 

przygotowania oferty. 

4. Ilekroć w niniejszej IDW zastosowane jest pojęcie „Regulamin”, należy przez to rozumieć 

Regulamin o którym mowa w pkt. 1, natomiast w przypadku pojęcia „ustawa” lub „Pzp”, należy 

rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz rozruch dla Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Trzebiatowie jednej sztuki fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” 

współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 

3.2 Oferowany przez Wykonawcę agregat powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania 

techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – 

załącznik nr 3 do IDW. 

3.3 Agregat ma mieć katalog części zamiennych i instrukcje obsługi w j. polskim. 

http://zwiktrzebiatow.pl/
mailto:sekretariat@zwiktrzebiatow.pl
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3.4 Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. 

3.5 Agregat musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2022 r. 

3.6 Dostawa na koszt Wykonawcy pod adres Zamawiającego tj., Chełm Gryficki 7, 72 - 320  

3.7 Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami techniczno-jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgodnione będą przez Zamawiającego                   

z ustalonymi przedstawicielami Wykonawcy, 

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla 

sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

31120000-3 Generatory 

31122000-7 Jednostki prądotwórcze 

3.9 Rodzaj zamówienia: dostawy 

3.10 Gwarancja i rękojmia: 

Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego 

zamówienia, w tym m.in. odnoszące się do gwarancji i rękojmi, procedury odbioru zawarto we 

wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej IDW. Gwarancja i rękojmia za wady 

stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalna gwarancja i rękojmia za wady na 

przedmiot wynosi 24 miesiące. 

3.11 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu ustalenia 

standardu i określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod warunkiem, że przedmiot oferty jest 

identyczny funkcjonalnie i posiada parametry techniczne (w szczególności: konstrukcja, 

zastosowane materiały, rozmiary itp.) i użytkowe nie gorsze niż określone w SWZ, a także jest 

zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Zamawiający do oceny równoważności 

będzie brał pod uwagę parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Jeżeli Zamawiający 

opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej IDW lub załącznikach do IDW 

norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
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Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

zobowiązany jest wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wraz z ofertą dokładny opis oferowanego rozwiązania równoważnego.  

3.12 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku                                   

do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobat technicznej 

lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy państw 

członkowskich Europejskiego obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub polską Normę w 

przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejską. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania materiałów / urządzeń / wyrobów niespełniających minimalnych 

parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy 

zostanie odrzucona, jako, że jej treść nie będzie odpowiadała treści IDW.  

4. Termin wykonania zamówienia 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie : do 15 grudnia 2022 r. 

2. Miejsce dostaw i protokolarnego odbioru maszyny: do siedziby Zamawiającego. 

5. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia                          

z postępowania 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.3. i 5.4 IDW; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i IDW. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                        

w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
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5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika                           

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                       

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Wykonawcy tworząc jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów pod taką samą nazwą albo z umowy 

podmiotów składających wspólnie ofertę. 

5.2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania: 

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust.1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835); 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wyklucza Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46, 47 lub 

art. 48  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [Dz.U. 2010.127.857]; art. 54 

ust. 1–4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [Dz.U. 

2021.523], 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. 2021 poz. 1745], 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów [tj. Dz.U. z 2021 poz. 275], złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę: 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wyklucza się Wykonawcę:  

− (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury; 

− (pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dokumentów; 

− (pkt 7) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady.   

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustawą” wyklucza się: 

-  Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE( 

nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi 

i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy zwanym dalej „rozporządzeniem 

765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w 

sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającym zwanym dalej 

„rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu nalistę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy; 
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-  Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostałam wpisana 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106), 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostałam wpisana na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w punkcie 2.  

5.5 Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 kit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat 

od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h i pkt 2, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 

108 ust. 1 pkt 1 lit h – na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania 

ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba 

że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;   

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, na 

okres 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawę wykluczenia. 

5.6 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 

udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy - 

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 3 tej ustawy, nie mogą być udzielane podmiotom 
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powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 5.7        Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia 

5.8 Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych agregatu – Załącznik nr 1a do IDW; 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 

do IDW; 

3) na potwierdzenie, że oferowana przez Wykonawcę dostawa spełnia określone przez 

Zamawiającego w IDW wymagania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z 

ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:  

- opisy/dokumentacja techniczna/fotografie dostarczanego urządzenia, którego 

autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę (Wykonawca dołączy do 

oferty minimum 1 fotografię zaoferowanego sprzętu) 

6.2 Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych 

środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, 

wówczas Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.   
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6.3 Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy PZP może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych. 

6.4 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6.5 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuje oświadczenie, którego 

treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (Załącznik nr 2 do 

IDW) 

6.6 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli  

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) 

o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków.  

7. Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu  

7.1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego 

zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami 

organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia; 

4) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

7.2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie 
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pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 7.1. 

IDW.  

7.3. Kierownik Zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie 

uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami Zamawiającego lub innymi 

osobami zatrudnionymi przez Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ 

na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w pkt 7.1. ppkt 2-4 

IDW, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których 

mowa w pkt 7.1. IDW. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik Zamawiającego lub 

osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające 

oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

7.4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą 

wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w pkt 

7.1. IDW, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych 

niewpływających na wynik postępowania. 

8. Podwykonawstwo 

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

8.1. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

9.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w 

formie pisemnej, zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
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rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pośrednictwem 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wymagają potwierdzenia 

pisemnego przekazanego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiści lub przez 

posłańca, o którym nowa w pkt. 9.1. 

9.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Aleksander Bernad – Dyrektor ds. technicznych 

− e-mail: a.bernad@zwiktrzebiatow.pl  

 

b) Anna Modrzejewska e-mail: a.modrzejewska@zwiktrzebiatow.pl  

9.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

10. Wymagania dotyczące wadium 

10.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

11. Termin związania ofertą 

11.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert 

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej oraz ofert częściowych. Oferty 

częściowe jako sprzeczne z IDW zostaną odrzucone. 

12.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

12.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści IDW i zawierać: 

a)  formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW)  

b)  Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych agregatu – (wg wzoru stanowiącego 
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Załącznik nr 1a do IDW) 

c)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW),  

d)  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.:  

• opisy lub fotografie dostarczanego urządzenia, 

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu 

Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w 

przypadku składania oferty wspólnej. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do wniosku pełnomocnictwo 

udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, 

oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.10. Zaleca się, aby wykonawca spiął ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w postępowaniu na „Zakup agregatu prądotwórczego w ramach 

zadania remont centralnej przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w 

Trzebiatowie” dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. ZWiK 434/09/2022 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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12.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

12.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w postępowaniu na „Zakup agregatu 

prądotwórczego w ramach zadania remont centralnej przepompowni ścieków przy 

ul. Parkowej w Trzebiatowie” dla projektu pn. „Rozbudowa  i modernizacja 

komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię 

Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. ZWiK 

434/09/2022 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, 

treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.15. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w postępowaniu na „Zakup agregatu 

prądotwórczego w ramach zadania remont centralnej przepompowni ścieków przy 

ul. Parkowej w Trzebiatowie” dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja 

komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię 

Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. ZWiK 

434/09/2022 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

12.16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim 

przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec 

nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu 
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wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego 

ofercie. 

12.17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. sekretariat  

b) termin składania ofert: do dnia 30.09.2022 r. do godz. 10:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10 (parter) 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 30.09.2022 r. o godz. 10:30. 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a 

Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej 

złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 

otwierane będą w pierwszej kolejności. 

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

13.7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

13.8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

13.9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.10. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny.  
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13.11. Podczas otwarcia ofert  podane zostaną także wartości kryteriów oceny ofert innych niż 

cena zawartych w ofertach. 

13.12. Niezwłocznie otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny,  

4) kryteriów oceny ofert innych niż cena zawartych w ofertach, jeżeli kryteriami oceny 

ofert będą również kryteria oceny ofert inne niż cena. 

13.13. W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 

terminie. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny 

14.1. Wykonawca określi w formularzu oferty cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do grosza, a także w rozbiciu na wartość netto i wysokość podatku 

VAT. 

14.2. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r  poz.915). 

14.3. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto łącznie z obowiązujący podatek VAT.  

14.4. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich). Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty 

należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki 

od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

14.5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w 

celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość 

bez kwoty podatku. Informacja taka zawarta będzie w formularzu oferty. 
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15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

15.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego 

znaczenia w skali 100 punktowej. Przyjmuje się, że 1% odpowiada 1 punktowi. 

Lp. Kryteria oceny Waga 

1 Cena oferty (z podatkiem VAT)  (C)   80 % (max 80 pkt.) 

2 
Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy liczony 

od dnia podpisania protokołu odbioru (G) 
20% (max 20 pkt.) 

 

KRYTERIUM 1 – CENA OFERTY 

W kryterium „cena oferty”,  oferta przedstawiająca najniższą cenę wykonania zamówienia otrzyma 80 

punktów. Ocena pozostałych  ofert zostanie dokonana z zastosowaniem poniższego wzoru.  

 

C min 

C = ---------------- x 100 x 80% 

C of 

gdzie : 

C – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty 

C min - najniższa cena wykonania zamówienia  ze  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu 

C of - cena badanej oferty 

 

Uwaga: 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami, 

 

KRYTERIUM 2 - OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY NA PRZEDMIOT UMOWY 

LICZONY OD DNIA PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU 

W kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy liczony od dnia podpisania 

protokołu odbioru” punkty będą liczone w następujący sposób: 

 
Okres gwarancji i rękojmi za wady na 

przedmiot umowy liczony od dnia podpisania 

protokołu odbioru 

Liczba punktów 

24 miesięcy 0 punktów 

36 miesięcy 10 punktów 

48 miesięcy 20 punktów 

 

 

 

Okres podawany w pełnych miesiącach. 
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Oferta nie może być opatrzona Gwarancją Jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy 

wykraczającą poza wskazane terminy: minimalny i maksymalny, gdyż będzie niezgodna z IDW 

(tj. krótszy niż 24 mcy, dłuższy niż 48 mcy). 

Ocenie zostanie poddany okres gwarancji podany w „Formularzu oferty". Liczba punktów, jaką 

można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru: 

 

Gwarancja Jakości i rękojmi za wady na przedmiot oferty badanej 

G= x ---------------------------------------------------------------------------------------100 x 20% 

   Najdłuższa oferowana Gwarancja Jakości i rękojmia za wady 

 

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty gwarancji i rękojmi za wady lub wpisania 

niższej niż minimalny tj. 24 miesięcy, Zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje okres rękojmi i 

gwarancji w minimalnym wymiarze określonym w IDW, tj. 24 miesiące.  

 

15.2 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 

15.3 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalna liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcą, wypełniającym wymagania kryteria 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

jako wartość punktowa oferty. 

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszym bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacji zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

Ostateczna ocena punktowa oferty: 

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z 

działania: 

 

Pi = C + G  

gdzie: 

 

Pi Punktacja 

ofert badanej 

C – Ilość punktów otrzymana w kryterium cena oferty, 

G – ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę w kryterium gwarancja jakości i rękojmia za wady, 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu 

wszystkich kryteriów. Uzyskana ocena zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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15.4 Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

15.5 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.4. IDW, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

15.6 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

15.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

16.1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, – jeżeli zostanie przesłane w 

inny sposób. 

16.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

a) wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
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b) złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli zostanie wybrana oferta 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, określającą m.in. podział 

obowiązków i zakresów robót, za które odpowiedzialny będzie poszczególny konsorcjant, 

c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza 

realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest złożyć nie później niż na 3 dni przed 

podpisaniem umowy oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem 

tego oddziału wraz z dokumentami rejestrowymi tego oddziału, 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 92 1240 3985 1111 0000 4142 2364 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania 

tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wyłącznie w jednej lub 

w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 17.3. lit. 

b) - e) IDW wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w tych formach. 

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. IDW, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. 

IDW musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie 
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zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia przez Wykonawcę 

(zobowiązanego). 

17.5. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 17.1, w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

17.5. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. IDW musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

17.8. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 17.3. IDW. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

17.9 Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, 

musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia na „Wyłonienie Wykonawcy w oparciu o Regulamin ramowych procedur 

udzielenia zamówień dla projektu „Zakup agregatu prądotwórczego w ramach 

zadania remont centralnej przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w 

Trzebiatowie” dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię Europejską w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 

2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 

434/09/2022. 

17.10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane usługi. 

17.11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia  

18.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do IDW. 
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18.2. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w przypadkach i na zasadach określonych we 

wzorze umowy, o którym mowa w pkt. 18.1. 

19. Wyjaśnianie treści IDW 

19.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści IDW. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści IDW wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści IDW wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 19.1. IDW, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

19.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 19.1. IDW. 

19.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

IDW, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępnia na stronie internetowej, na której 

zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione (udostępnione) oraz w siedzibie 

Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym. 

20. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić Zmiana treści IDW  

20.1. Dokonaną zmianę treści IDW Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której 

zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione (udostępnione) oraz w siedzibie 

Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym. 

20.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści IDW jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano IDW, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której 

zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione (udostępnione). 

21. Wyjaśnianie treści ofert i poprawianie omyłek w ofertach   

21.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem pkt 21.2. IDW, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

21.2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z IDW, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty 

− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

22. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści IDW, z zastrzeżeniem pkt 21.2. lit. c) IDW; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 21.2. lit. c) IDW; 

6) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

23. Unieważnienie postępowania:  

23.1. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23.2. Zamawiający może unieważnić postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W takim przypadku Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot 

uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 
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24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

24.1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie niniejszego 

Regulaminu, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 

24.2. Odwołanie przysługuje na warunkach określonych w Regulaminie, od momentu wszczęcia 

postępowania na następujące czynności zamawiającego: 

a) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji 

lub ogłoszeniu; 

b) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia; 

c) na wykluczenie Wykonawcy z postępowania; 

d) na odrzucenie oferty; 

e) na wybór Wykonawcy w postępowaniu. 

24.3. Odwołanie wnosi się do Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia, w którym Wykonawca 

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego 

wniesienia. 

24.4. Odwołanie dotyczące postanowień Instrukcji dla Wykonawcy, ich modyfikacji lub zmiany, 

wnosi się do Zamawiającego  nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 

24.5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

24.6. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia. 

24.7. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania. W takim przypadku konieczne jest zabezpieczenie przez 

Wykonawców wadium także na przedłużony okres związania ofertą. 

24.8. O złożeniu odwołania zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawców 

uczestniczących w danym postępowaniu. 

24.9. Uczestnikami postępowania dotyczącego odwołania stają się też Wykonawcy, którzy                       

w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do odwołania złożonego 

przez innego wykonawcę. Wykonawca, który nie przystąpił do odwołania, nie może 

następnie wnieść odwołania powołując się na te same okoliczności. 

24.10. Odwołanie rozpatruje Kierownik Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia jego 

wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

24.11. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna. 

24.12. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się 

przyczyny rozstrzygnięcia. 
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24.13. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność, na którą 

wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie. 

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski 

(PLN). 

27. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do IDW. 

28. Obowiązki informacyjne zamawiającego  

28.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

28.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 27 IDW, na stronie 

internetowej, na której zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione 

(udostępnione). 

29. Informacja na temat składania ofert wariantowych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

30. Umowa ramowa 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
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31. Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postepowaniu prowadzenia aukcji elektronicznej. 

32. Informacje na temat przewidywanych dostaw dodatkowych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 7 ustawy pzp. 

33. Postanowienia końcowe 

33.1. W sprawach nieuregulowanych w IDW stosuje się postanowienia „Regulaminu ramowych 

procedur udzielania zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których 

mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych” oraz przepisu ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.). 

34. Niżej wymienione załączniki do IDW stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do IDW - wzór formularza oferty, 

2) Załącznik nr 1a do IDW – wzór Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych agregatu  

3) Załącznik nr 2 do IDW - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

4) Załącznik nr 3 do IDW – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

5) Załącznik nr 4 do IDW – Projekt umowy 

6) Załącznik nr 5 do IDW - „Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w 

Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach” których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których 

mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych”. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000459

