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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23, 19-

230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 

273 50 81. 

Adres strony internetowej (url): http://www.um.szczuczyn.pl/, 

www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2. 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Każdy 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 200 000,00 zł. 

(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) - dla części II: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych 00/100) 2. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020r. 

do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub 

kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r, poz. 299). 4. Wadium 

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 

tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu „Wadium – Kompleksowe 

rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA lub 

„Wadium – Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn dostawa 

i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 5. 

Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 



jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, 

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz 

z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku 

nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, 

że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu 

wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie 

oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub 

poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 200 000,00 

zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) - dla części II: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych 00/100) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 11 maja 2020r. do 

godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego 

przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r, poz. 299). 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS 

Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu „Wadium – Kompleksowe 

rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA lub 

„Wadium – Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn dostawa 

i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 5. 

Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, 

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego 



wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz 

z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku 

nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, 

że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu 

wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie 

oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub 

poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-04-27, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-05-11, godzina: 10:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5. 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 1. 

Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1040, z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, zatrudnione były na podstawie 

umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników, 

którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności 

obejmujących: ¬ przygotowanie terenu pod budowę, ¬ wykonywanie robót budowlanych w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej, ¬ wykonywanie robót instalacyjnych w budynkach, ¬ wykonywanie robót 

wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych. 2. Niedopełnianie przez Wykonawcę 

obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów związanych 

z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 



określonych w niniejszej umowie. 3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na 

Terenie budowy. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1: 1) oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczególności bez 

adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawców składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlegają anonimizacji. 6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w ust. 1. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania 

przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP 

oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, 

niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ 

nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i 



ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów 

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie 

parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się 

na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne 

spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

SKŁADANIE OFERT: 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w 

nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac 1000-lecia 23 , 19-230 

Szczuczyn 3. Na kopercie (opakowanie) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, e-mail, nr 

telefonu. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA 

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn CZĘŚĆ I 

ZAMÓWIENIA” lub „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn 

dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA” 

Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.04.2020r. godz. 10.10 5. Oferty należy składać/przesyłać do 

Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 27 

kwietnia 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu (piętro) pokój numer 14. 6. Wycofanie lub 

zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 

84 ustawy Pzp). 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako 

koperta oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 6.2. Wszystkie wymagania stawiane ofercie 

przetargowej dotyczą również oferty zmienionej. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w 

siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w dniu 27 kwietnia 2020r. o godz. 

10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 15, I piętro. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, oraz innych kryteriów określonych w SIWZ. 5. 

Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej 

www.um.szczuczyn.pl 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 

mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia: a) wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy i złożenia dowodu wniesienia 

zabezpieczenia, b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy), c) złożenia informacji o osobach umocowanych 

do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (dotyczy Części I i Części II) 1. Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 



należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla 

poszczególnej części wg. Załącznika nr 1. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być 

wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) 

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego. 4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz 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. 6. W trakcie 

realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa wyżej. Uwaga: Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Proponowaną formę wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca określi w formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien 

zawierać zapis o nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na pierwsze 

żądanie beneficjenta. Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od 

odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminą Szczuczyn) a 

Wykonawcą lub uzależniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego ewentualnych 

zmian tej umowy. Gwarancja nie spełniająca powyższych wymogów nie zostanie zaakceptowana i 

spowoduje odrzucenie oferty. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 1. 

Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1040, z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, zatrudnione były na podstawie 

umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników, 

którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności 

obejmujących: ¬ przygotowanie terenu pod budowę, ¬ wykonywanie robót budowlanych w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej, ¬ wykonywanie robót instalacyjnych w budynkach, ¬ wykonywanie robót 

wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych. 2. Niedopełnianie przez Wykonawcę 

obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów związanych 

z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 

określonych w niniejszej umowie. 3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 



Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na 

Terenie budowy. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1: 1) oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczególności bez 

adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawców składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlegają anonimizacji. 6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w ust. 1. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania 

przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP 

oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, 

niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ 

nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i 

ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów 

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie 

parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się 

na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne 

spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których 



mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

SKŁADANIE OFERT: 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w 

nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac 1000-lecia 23 , 19-230 

Szczuczyn 3. Na kopercie (opakowanie) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, e-mail, nr 

telefonu. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA 

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn CZĘŚĆ I 

ZAMÓWIENIA” lub „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn 

dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA” 

Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.05.2020r. godz. 10.10 5. Oferty należy składać/przesyłać do 

Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 11 maja 

2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu (piętro) pokój numer 14. 6. Wycofanie lub zmiana 

oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 

ustawy Pzp). 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako 

koperta oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 6.2. Wszystkie wymagania stawiane ofercie 

przetargowej dotyczą również oferty zmienionej. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w 

siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w dniu 11 maja 2020r. o godz. 10.10 

w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 15, I piętro. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, oraz innych kryteriów określonych w SIWZ. 5. 

Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej 

www.um.szczuczyn.pl 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 

mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia: a) wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy i złożenia dowodu wniesienia 

zabezpieczenia, b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy), c) złożenia informacji o osobach umocowanych 

do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (dotyczy Części I i Części II) 1. Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla 

poszczególnej części wg. Załącznika nr 1. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być 

wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 



oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) 

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego. 4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz 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. 6. W trakcie 

realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa wyżej. Uwaga: Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Proponowaną formę wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca określi w formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien 

zawierać zapis o nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na pierwsze 

żądanie beneficjenta. Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od 

odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminą Szczuczyn) a 

Wykonawcą lub uzależniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego ewentualnych 

zmian tej umowy. Gwarancja nie spełniająca powyższych wymogów nie zostanie zaakceptowana i 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 


