
GZGKiM.3310-1/20.DZ                                                          Wągrowiec, 13 marca 2020 r.  

 

WYJAŚNIENIE NR 4  

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn: 

„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”  

II ETAP  

 

 

1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, 

że w związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęło pytanie dotyczące w/w 

zamówienia: 

PYTANIE NR 1  

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje 

taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości? 

ODPOWIEDŹ  

Nie. W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.  

 

PYTANIE NR 2 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to 

prosimy o podanie stawek. 

ODPOWIEDŹ  

Tak. Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  

przebiegających w: dz. 5 i dz. 49/4 obręb Tarnowo Pałuckie, dz. 519, dz. 500, dz. 59, dz. 129, 

d. 220 i dz. 50 obręb Łekno. Stawki opłat reguluje uchwała Nr XVIII/159/2019 Rady Gminy 

Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego, dostępna na stronie:  www.bip.gminawagrowiec.pl. 

 

PYTANIE NR 3 

Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?  

ODPOWIEDŹ  

Przygotowanie projektu organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z treścią pkt 

XIII ust. 4 SIWZ koszty związane ze zmianami organizacji ruchu Wykonawca powinien 

uwzględnić w kosztach ogólnych.   

 

PYTANIE NR 4  

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

ODPOWIEDŹ  

Wykonawca kalkuluje  wybraną metodę umocnienia wykopów, zgodnie z dokumentacją 

techniczną i sztuką budowlaną.  

 

PYTANIE NR 5  

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej 

ilości? 

ODPOWIEDŹ 

Tak. Szacunkowe ilości zostały podane w przedmiarach robót.  

 

 

http://www.bip.gminawagrowiec.pl/


PYTANIE NR 6 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej 

ilości i technologii? 

ODPOWIEDŹ  

Punkt III. SIWZ: cyt „w przedmiarach przyjęto szacunkowe ilości elementów dotyczących 

odwodnienia – niniejsze roboty zostaną rozliczone wg dziennika pracy pomp”. Wskazówki 

dotyczące zalecanej technologii odwodnienia wykopów zawarto w cz. III Projektu 

budowlanego (opinia geotechniczna).  

 

PYTANIE NR 7  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania  

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

ODPOWIEDŹ  

Przy zachowaniu należytej staranności, potwierdzam, że Zamawiający dysponuje wszelkimi 

wymaganymi prawem decyzjami administracyjnym oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania. Skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy decyzji 

i zezwoleń, co do  których obowiązek uzyskania, zgodnie z SIWZ, obciąża Wykonawcę (np. 

zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu). 

 

PYTANIE NR 8 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej? Gminnej, 

wojewódzkiej czy powiatowej? 

ODPOWIEDŹ 

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w drogach: 

1) wojewódzkiej- dz. 14 i 68/1 obręb Tarnowo Pałuckie oraz dz. 370 i 540 obręb Łekno, 

2) powiatowej nr 1562P i 1603P – dz. 123, 36, 98, 247/1, 247/2, 317, 482, 247/2 obręb 

Łekno, 

3) drogi gminne publiczne: dz. 500, 59, 129, 220, 50  obręb Łekno i dz. 5 oraz dz. 49/4 

obręb Tarnowo Pałuckie, 

4) drogi gminne niepubliczne: dz. 25, 27, 55/3, 60/2, 61/5, 26/15, 84/27 obręb Tarnowo 

Pałuckie oraz dz. 319, 343/3, 349, 37 obręb Łekno.  

 

PYTANIE NR 9 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy.  

ODPOWIEDŹ  

Wykonawca udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną jaką posiada. 

Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. Zamawiający dysponuje oświadczeniem projektanta, że dokumentacja 

projektowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

 



PYTANIE NR 10 

Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany 

przewieźć materiały z rozbiórki.  

ODPOWIEDŹ  

Wykonawca nie wskazuje miejsca składowania materiałów z rozbiórki. Zgodnie z punktem 

III.5. 8) SIWZ Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi, 

a zatem jest on odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów 

odpadowych i pochodzących z rozbiórki. 

 

PYTANIE NR 11 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ  

Potwierdzam, że Zamawiającemu  przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne 

braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 12 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 

termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.   

ODPOWIEDŹ 

Informacje zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej określono uwzględniając wszelkie 

znane, jak również możliwe  na tym etapie do przewidzenia zagadnienia i problemy mogące 

wyniknąć w trakcie realizacji robót budowlanych. W przypadku zaistnienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie, Zamawiający oceni zasadność udzielenia 

dodatkowego zamówienia lub wydłużenia terminu wykonania. W zależności od zaistniałej 

sytuacji każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa.   

  

 

PYTANIE NR 13 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 

dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 

ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, 

archeologicznych, ujawnienia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających 

z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  Zwracamy 

uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 

ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac", to jednak 

należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści i tego przepisu, dotyczy 

wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do 



oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji 

lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej 

do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 

140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu 

zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią, 

bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.  

ODPOWIEDŹ  

Zamawiający przewiduje rozliczenie się z Wykonawcą na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. Sposób obliczania wynagrodzenia Wykonawcy opisany jest szczegółowo w 

§ 5 oraz § 10 ust 9 wzoru umowy.  Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie tylko za 

wykonanie zamówień dodatkowych, czyli tych, które będą spełniać kryteria opisane w art. 67 

ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

PYTANIE NR 14 

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 

charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.  

ODPOWIEDŹ  

Cena oferty wynikać będzie z opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów ofertowych 

sporządzonych w oparciu o przedmiary robót, dokumentacje techniczne oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Podane w przedmiarze robót podstawy 

nakładów nie są obowiązujące – Wykonawca może dokonać wyceny wg własnej kalkulacji. 

Wiążące dla stron  są ceny jednostkowe wykonania robót.  

 

PYTANIE NR 15 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy.  

ODPOWIEDŹ 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po  stronie Wykonawcy.  

 

PYTANIE NR 16 

Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych 

robotach.  

ODPOWIEDŹ 

Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, 

szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz przedmiar 

robót, które są załącznikami do  SIWZ. 

 

PYTANIE NR 17 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą 

prowadzone prace.  

ODPOWIEDŹ 

Uzgodnienia zarządców dróg zostały umieszczone na stronie postępowania.   

 

PYTANIE NR 18 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową? 

ODPOWIEDŹ  

Tak. 

 



PYTANIE NR 19 

Czy Zamawiający posiada aktualne warunki gruntowo – geologiczne? 

ODPOWIEDŹ 

Warunki gruntowo – geologiczne udokumentowane są na czas sporządzenia dokumentacji. 

 

PYTANIE NR 20 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania brakujących kart otworów geologicznych 

(załączono jedynie kartę dla otworu nr 1  Przepompownia ścieków PA – miejscowość Tarnowo 

Pałuckie) 

ODPOWIEDŹ  

Brakujące dokumenty zostały umieszczone na stronie postępowania. 

 

PYTANIE NR 21 

Jakiej firmy monitoring istnieje na terenie obsługiwanym przez Inwestora? 

ODPOWIEDŹ 

Hydro Partner Sp. z o.o.. Gronowska 4a 64-100 Leszno 

 

PYTANIE NR 22 

Czy zamawiający dopuszcza przepompownie innego producenta (rozwiązanie równoważne) 

niż jest wymieniony w projekcie? Opis przedmiotu zamówienia nie może naruszać art. 29 ust 

2 i 3 Prawa Zamówień Publicznych.  

ODPOWIEDŹ  

Zgodnie  z punktem III.5.4) SIWZ jeśli w dokumentacji projektowej (przedmiarach) lub 

specyfikacji technicznej,  użyte zostały nazwy handlowe materiałów  i urządzeń to należy je 

traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia 

równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej 

parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach, spełniające wymogi 

określone w opisie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem norm, aprobat, specyfikacji 

technicznej i systemów odniesienia. 

 

PYTANIE NR 23 

Po czyjej stronie jest wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia projektowanych 

przepompowni? Jeżeli po stronie Wykonawcy wówczas prosimy o zamieszczenie na stronie 

postępowania niezbędnej do wyceny dokumentacji technicznej branży elektrycznej.  

ODPOWIEDŹ 

Wykonanie zasilania energetycznego leży po stronie Zamawiającego, a oświetlenia po stronie 

Wykonawcy.  

 

PYTANIE NR 24 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania rysunków dla poszczególnych zadań: 

komory przepływomierza Ø 1500 wraz z niezbędną armaturą, studni napowietrzająco  - 

odpowietrzających Ø 1200 wraz z niezbędną armaturą, oraz studni  odwadniająco – 

rewizyjnych Ø 1000 wraz z niezbędną armaturą. 

ODPOWIEDŹ 

Rysunki zostały umieszczone na stronie postępowania.  

 

PYTANIE NR 25  

W związku  z powyższymi pytaniami i brakami w dokumentacji przetargowej zwracamy się z 

prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o niezbędny czas do prawidłowej i rzetelnej 

wyceny przedmiotowego zamówienia.  



ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do  18 marca 2020 r. do godz. 900. Jednocześnie 

zmienia miejsce i termin otwarcia ofert na: 18 marca 2020 r. godz. 940 Urząd Gminy 

Wągrowiec, ul. Cysterska 22, sala 306. 

 

 

2. Zgodnie z treścią powyższych odpowiedzi, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp, wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 

„IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca wniesie  wadium w wysokości:   

   

Dla Części I: 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) 

 

Dla Części II: 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) 

 

Dla Części III: 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) 

          

       Dla Części IV: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) 

  
2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniu pieniężnym spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 

 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić, na każdą z Części oddzielnie,  w terminie 

do 18 marca 2020 r. do godz. 9.00 przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 

PKO Bank Polski SA z dopiskiem:  

 

       Wadium: 

„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo 

Pałuckie”  II ETAP –Część …..  

Nr rachunku: 79 1020 4027 0000 1702 1215 5190 
 

Zamawiający zaleca aby kopia przelewu (wpłaty wadium w formie pieniądza) załączona 

została do oferty. 

 

4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 

4a i ust. 5 ustawy Pzp.  

       Wadium w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w Kasie Zakładu – pokój 1,  

a kopię zaleca się dopiąć do oferty. 

 



5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek 

bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 

 

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1)   nazwę i adres Zamawiającego, 

2)   nazwę zamówienia,  

3)   nazwę i adres Wykonawcy, 

4)   z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne 

żądanie  w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 

 

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

 

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa       w 

art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

11. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. 

 

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,       

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

13. Zamawiający, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium (na podstawie art. 46. ust. 1 ustawy Pzp) jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Forma oferty: 



a) ofertę należy sporządzić w języku polskim; w przypadku dokumentów lub oświadczeń 

sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na 

język polski;  

b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej; 

c) oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem 

(czytelnie) oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do jej podpisywania; 

d) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

Podwykonawców, należy złożyć w oryginale; 

e) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w lit. d) składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

f) 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; 

g) jeżeli, wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie; 

h) wszystkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 

i) zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, a jej kartki ponumerowane. 

 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

4. Pojęcie „oferta” oznacza wypełniony formularz oferty wraz z dowodem wniesienia 

wadium oraz wszystkimi załącznikami, które stanowią dokumenty wymienione w pkt. 

VII.2 i VII.3 SIWZ. 

 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść jest zgodna                         

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wskazanym jest aby również układ 

graficzny odpowiadał wzorom załączonym do SIWZ. 

 

6. Wykonawca dostarczy ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na 

Zamawiającego i oznaczonym:  

 

Oferta  
 

„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo 

Pałuckie” II ETAP 

 

Nie otwierać przed 18 marca 2020 r. godz. 940 

 

Wykonawca umieści na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres. 

 

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej 

treścią do czasu otwarcia ofert. 

 



7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. W celu dokonania zmian lub wycofania oferty Wykonawca 

informuje Zamawiającego za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed 

terminem składania ofert. Opakowanie powinno być dodatkowo oznaczone odpowiednio 

określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

zastrzegł, że informację nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) muszą 

one być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu opisanym jak w ust. 6  

z dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, danych dokumentów 

i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

 

9. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy 

jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie  

z przepisami ustawy z  przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.): 

 

mikro przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 milionów euro; 

 

mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikro przedsiębiorcą; 

 

średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikro przedsiębiorcą ani 

małym przedsiębiorcą.  

 

Uwaga: zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 

małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 

s. 36–41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 



1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego, 

tj.w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. 

Janowiecka 98A, 62 – 100 Wągrowiec – pokój nr 7 (sekretariat). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 940, w Urzędzie Gminy 

Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec – sala 306. 

3. Podczas otwarcia ofert mogą być obecni Wykonawcy. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

5. Oferty złożone do Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom.” 

 

3. W związku z udzieleniem wyjaśnień, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia  

ofert.  

 

4. Udzielenie wyjaśnień   prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

5. Powyższe wyjaśnienia oraz dokumenty wskazane w wyjaśnieniu  Zamawiający zamieszcza 

na stronie internetowej  www.gzgkimwagrowiec.pl. 

 

6. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty.   

 

 

                                                                                               Dyrektor GZGKiM w Wągrowcu 

                                                                                             /Agnieszka Ciemachowska/ 

http://www.gzgkimwagrowiec.pl/

