Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Numer sprawy: GNS.271.22.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Dostawa i montaż zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna”
o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.)

Wizna dnia 10.12.2020 r.
ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy Wizna
Mariusz Soliwoda
……………………………..
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących prawach w związku z tym:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35,
18-430 Wizna
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem: iod@wizna.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 28 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz
przechowywany zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych
przypadkach usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania swoich
praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@wizna.pl
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, w
pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

tel. 86 888 90 00 fax 86 888 90 13 http://bip.wizna.pl/ sekretariat@gminawizna.pl
NIP 718 207 90 56 REGON 450670002 godz. pracy 7.30 - 15.30
Przedmiot zamówienia będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie
projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków
bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania
wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach
Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2
Gospodarka wodno-ściekowa.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, opublikowanej w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., a także
wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych (zwanej ustawą Pzp lub ustawą
Prawo zamówień publicznych).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust 1. oraz
art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zwanej „SIWZ” lub „Specyfikacją”) zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453),
d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z
2019 r. poz. 2450),
e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z
późn. zm.),
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 poz. 1010 z późn. zm.),
g) inne przepisy prawa o których mowa w niniejszej Specyfikacji.
2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż zasuw na sieci wodociągowej na terenie
Gminy Wizna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zestawienie zasuw zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) dostawa i montaż kompletnych zasuw kołnierzowych długich;
b) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania zamówienia w obrębie pasa
drogowego i działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
bezpieczeństwa, w tym z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo ruchu drogowego (Dz.
U. z 2020 r., poz. 110 z późń. zm.) i ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późń. zm.);
c) zagospodarowanie urobku oraz materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników;
d) zasypanie wykopu kruszywem zagęszczalnym naturalnym;
e) odbudowa nawierzchni (górna warstwa pod kostkę o grubości warstwy min 30 cm,
mieszanka C30/50 kruszywa naturalnego i łamanego, zagęszczenie Is nie mniejsze niż
0,97, odtworzenie nawierzchni istniejącej z kostki betonowej);
f) wykonanie odpowiedniej wymaganej ilości badań stopnia zagęszczenia podbudowy;
g) przywrócenie terenu do stanu sprzed inwestycji;
h) obsługa geodezyjna wraz w uzyskaniem geodezyjnego operatu powykonawczego
dla zasuw montowanych w nowych lokalizacjach;
i) sporządzenie harmonogramu terminów wymiany zasuw w poszczególnych miejscach i
uzgodnienie z operatorem sieci wodociągowej – spółką Wodociągi Podlaskie z siedzibą:
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok;
j) powiadomienie z wyprzedzeniem 2-ch dni o braku wody odbiorców z obszaru na
którym zostanie ona wyłączona na czas wymiany zasuwy przy współpracy z operatorem
sieci wodociągowej;
k) zgłoszenie robót zanikowych do odbioru (przed zasypaniem) – udział w odbiorze
operatora sieci wodociągowej i przedstawiciela Zamawiającego;
l) dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego elementów metalowych
pochodzących z demontażu zasuw (zasuwy, skrzynki, trzpienie);
m) zapewnienie gwarancji na minimum 3 lata.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42131230-7 – zawory zasuwowe
42131390-6 – osprzęt zaworowy
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP, ppoż., DTR, uzgodnień
i pozwoleń.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej
dokumentacji powykonawczej wszelkich robót wykonanych, w tym DTR i instrukcji obsługi
zamontowanych i wykonanych urządzeń i instalacji, protokołów badań i innych
dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wszystkie dostarczone
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych stosowanych w
budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających
odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,
normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością.
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Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu świadectw jakości,
certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych dla wszystkich materiałów i
urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia przed wbudowaniem.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do
prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów
przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach lub przeoczeniach.
9. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do
przygotowania i złożenia oferty.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Termin rozpoczęcIa: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia: do dnia 31 maja 2021 roku.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5. W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień, publicznych, zgodnie
z którym zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),
c) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień, publicznych, zgodnie
z którym zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, ze
wykonawca 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.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt
16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione zgodnie z powyższymi postanowieniami.
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5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;
sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww.
oświadczeniach.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniach.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww.
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 9 pkt 1-6.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
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najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wymienionych w
rozdziale VII. ust. 8 i 9 SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących
dokumentów:
1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia
równą minimum wartości kontraktu;
2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą
odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu;
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, o którym mowa w 1) niniejszego
rozdziału, powinno obejmować co najmniej:
- OC za szkody osobowe i rzeczowe w odniesieniu do rzeczywistej straty - limit
odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej;
- OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa - limit
odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej;
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy oraz dalszych
podwykonawców (o ile będą zaangażowani przy realizacji przedmiotowego
kontraktu) - limit odpowiedzialności do pełnej sumy gwarancyjnej.
9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących
dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i
oświadczenia wskazane w rozdziale VII ust. 8 SIWZ w zakresie, w którym wskazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty określone w rozdziale VII ust.
9 SIWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie z wzorem – załącznik nr 5 do SIWZ).
11. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
13. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmiot
zagraniczny):
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 9 pkt 1 składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 9 pkt 2-4 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, zawierające
ww. oświadczenia muszą być wystawione w analogicznych terminach do
odpowiadających im dokumentów.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 570 ).
15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126) dotyczące wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż
oświadczenia, o których mowa w zdaniu 1, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim,
w formie pisemnej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041), 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 2020 r., poz. 344).
3. Jeżeli przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji następuje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uważa się je za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, przy
czym każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres
poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba, że
Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w
sposób określony w ust. 2 oświadczy, że wiadomości nie otrzymał.
5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, spełnianie przez oferowany
przedmiot
zamówienia
wymagań
określonych
przez
Zamawiającego
oraz
pełnomocnictwa złożone, uzupełnione lub poprawione na wezwanie Zamawiającego
na podstawie art. 26 ust. 2f, 3, 3a i 4 ustawy Pzp, przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną (skan pisma) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu, a następnie dokument został niezwłocznie
dostarczony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę.
7. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający przekazuje informacje i oświadczenia
związane z postępowaniem wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi Wykonawców
oraz wyłącznie z nim prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem.
8. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tzn. od 7:30 do 15:30
w dni robocze.
9. Wszelkie pisma związane z postępowaniem należy kierować na adres:
a) pisemną na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna,
b) drogą elektroniczną na email: sekretariat@gminawizna.pl.
10. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego:
http://bip.wizna.pl/ i zapoznawania się z publikowanymi na niej informacjami
dotyczącymi niniejszego postępowania.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego:
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Kwestie merytoryczne: Włodzimierz Łąka, tel. 86 888 90 02, email: wlaka@gminawizna.pl;
Kwestie formalne: Renata Detkiewicz, tel. 86 888 90 09, email: rdetkiewicz@gminawizna.pl
12. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp udzieli wyjaśnień nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie
wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej:
http://bip.wizna.pl/
14. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej Zamawiającego.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VII SIWZ - załączniki nr 2 i 3 do
SIWZ;
c) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie (w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu) - załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie, czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz oraz
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oferty oraz
oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim, w
oryginale, podpisane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. czytelnie (imię i
nazwisko) lub nieczytelnie - z imienną pieczątką.
5. Pełnomocnictwo dotyczące Wykonawcy do podpisania oferty oraz pełnomocnictwa
dotyczące innych podmiotów po podpisania dokumentów (w tym zobowiązania) tego
podmiotu, powinny być załączone do oferty, o ile nie wynikają z innych dokumentów
składanych w postępowaniu. Pełnomocnictwa powinny być przedstawione w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
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6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa w ust. 6 składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
którego z nich dotyczą.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Zaleca się, aby zapisane strony ofert, łącznie ze wszystkimi załącznikami były
ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający nie zaleca numerowania stron nie zapisanych.
12. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich
rozkompletowanie.
13. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być
one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone winny być w sposób trwały oddzielone i
oznaczone jako część niejawna oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późń. zm.) rozumie się nie ujawnione 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. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
14. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie
zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta powinna być oznakowana danymi
Wykonawcy (nazwa i adres) i opisana w następujący sposób:
<NAZWA I ADRES WYKONAWCY>
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Wizna
Oferta na: „Dostawę i montaż zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna”
Nie otwierać przed dniem: 21.12.2020 r. do godz. 1015.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(dotyczy konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),
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Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i
podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę
prawną),
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.
Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt.
Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.12.2020 r. do godz. 10:00.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
3) 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.
4) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i wg
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
5) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i wg zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„WYCOFANE.
2. Otwarcie ofert:
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa
35, 18-430 Wizna, sala konferencyjna, dnia 21.12.2020 r. o godz. 10:15.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, terminu realizacji
dostaw, termin płatności faktury zawarte w ofertach.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
podane na otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
5) Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia, ewentualne ich udostępnianie
odbywać się będzie według następujących zasad:
a) Wykonawca jest zobowiązany złożyć pisemny wniosek o udostępnienie treści
wskazanej oferty;
b) Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym niezwłocznie
poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku i obejmować dostawę całości zamawianego towaru na warunkach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
8 do SIWZ.
2. W cenie ofertowej powinny być zawarte cła, podatki i wszystkie inne należności
publicznoprawne obciążające Wykonawcę.
3. Zamawiający przy ocenie ofert weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych
przez siebie środków publicznych, tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z
tytułu realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą także podatek od towarów i
usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów.
Dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla
porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, które na
podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju,
kwotę należnego podatku VAT oraz cła, obciążającego Zamawiającego z tytułu
realizacji umowy.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A. Cena ofertowa – 60%
liczonym wg wzoru:
Cmin
Cof =

x 60 pkt
Cof bad

gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin –

najniższa zaoferowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.

B. Okres oferowanej gwarancji – 40%
2. Zamawiający wymaga zaoferowania na zamontowane zasuwy minimum 3 – letniej
gwarancji.
Punkty za dodatkowy okres gwarancji (ponad 3 lata) zostaną wyliczone w sposób
określony poniżej:
a) za gwarancję podstawową 3-letnią – 0 pkt;
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b) za gwarancję podstawową przedłużoną o 1 rok - 10 pkt;
c) za gwarancję podstawową przedłużoną o 2 lata - 25 pkt;
d) za gwarancję podstawową przedłużoną o 3 lata - 40 pkt.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu oferowanej
gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną wymaganą gwarancję.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa
ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę
punktów przyznanych w kryterium oceny ofert „cena ofertowa” oraz kryterium oceny
ofert „okres oferowanej gwarancji”.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa
ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w
terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
informacje o których mowa w art. 92 ust 1. Informacje te zostaną również zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego, oraz w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
2) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
3) dostarczenia oświadczenia Wykonawcy zawierającego nr konta, na które należało
będzie wypłacić wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
4) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy przedstawić
Zamawiającemu umowę, zawierającą, co najmniej:
a)
zobowiązanie
do
realizacji
wspólnego
przedsięwzięcia
gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia,
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c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Wykonawców
składających ofertę wspólną.
4. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których
mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze
umowy, zawierającym istotne postanowienia umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do
SIWZ.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany treści
zawartej Umowy, w przypadkach określonych we wzorze umowy
3. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną
przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili podpisania umowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej, które mogą być wnoszone i są rozpatrywane na zasadach, określonych w dziale VI
„Środki ochrony prawnej” (art. 179-198g) ustawy Pzp.
XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST.6 PKT 3.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust.6 pkt 3.

XXII. OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.
Adres
strony
internetowej:
http://bip.wizna.pl/
oraz
poczty
elektronicznej:
sekretariat@gminawizna.pl
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XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej
[PLN].
XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania
firm podwykonawców. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału
podwykonawcy.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykaz załączników do SIWZ:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Oświadczenia Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2
3) Oświadczenia Wykonawcy dot. spełniania warunków – załącznik nr 3
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 4
5) Wzór informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
7) Zestawienie zasuw – załącznik nr 7
8) Wzór umowy – załącznik nr 8
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