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I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

16-402 Suwałki Lipniak  

Email:   biuro@zazsowa.pl 

Strona internetowa: www.zazsowa.pl  

Telefon: 512 194 590  
 

zwany dalej “Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania pn: „Zakup oczyszczalni ścieków” zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zwanej dalej “SIWZ”.  

 

 

II INFORMACJE WSTĘPNE. 
1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralna część SIWZ. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej 

www.zazsowa.pl 

  

 

III.  TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).  

 

 

IV.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

Wspólny słownik zamówień  (CPV):  

45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oczyszczalni ścieków o następujących parametrach: 

Przepustowość: nie mniej niż 34 m3/d 

Ilość użytkowników: nie mniej niż 170 RLM 

Technologia: SBR (sekwencyjny reaktor porcjowy) ze złożem stałym, zatopionym, 

stanowiącym dodatkowy nośnik biomasy 

Działanie: praca oczyszczalni podzielona na cykle, w ramach których zachodzą po sobie 

automatycznie kolejne fazy działania tj: dawkowanie, natlenianie, sedymentacja i 

klarowanie, recyrkulacja osadu i odpompowanie. Dodatkowo powinny być tryby 

działania, które mogą być wybrane manualnie (np. przyciskiem na sterowniku) lub 

automatycznie w celu optymalizacji pracy. 

Pojemność całkowita oczyszczalni (obu zbiorników) – nie mniej niż 90m3 

Ilość komór w oczyszczalni oraz ich przeznaczenie – Nie mniej niż 3 szt. (komora 

osadnika wstępnego, komora retencyjna z pompą dawkującą, komora SBR) 

Ilość i typ zbiorników w oczyszczalni – Korpus przystosowany do przykrycia naziomem 

1.0m 
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Konstrukcja i materiał z jakiego wykonane są zbiorniki – HDPE – polietylen wysokiej 

gęstości, zbiornik poziomy 

Konstrukcja zbiorników oczyszczalni – Korpus, dennice i przegrody wykonane jako 

dwupłaszczowe  

Średnica włazów rewizyjnych – Minimum 0,6m 

Ilość włazów rewizyjnych – nie mniej niż po 2 na zbiornik 

Zasilanie – 3-fazowe 

Sterowanie – Automatyczne przez moduł logiczny PLC, wyposażony w wyświetlacz 

LCD 6 liniowy (16 znaków każda linia). Możliwość zdalnej komunikacji przez sieć 
komórkową oraz możliwość komunikacji poprzez MODBUS TCP/IP. Zintegrowany 

webserver oraz interfejs Ethenet. Obsługa sygnałów binarnych i analogowych 

Komunikacja – Możliwość podglądu zdalnego sterowania oraz wysyłanie informacji 

SMS (moduł z LTE) o stanach awaryjnych oraz o konieczności podjęcia prac 

konserwacyjnych lub serwisowych. Zdalna komunikacja przez sieć komórkową, oraz 

możliwość komunikacji poprzez MODBUS TCP/IP 

Szafa sterująca – Osobna szafa metalowa – wolnostojąca do montażu na fundamencie  

Dmuchawa – Bocznokanałowa, dwuwirnikowa, dwustopniowa, 3-fazowa o wydajności 

nie mniejszej 2300 L/min 

Pompy i ich przeznaczenie – Pompy mechaniczne (każda montowana na stopie 

sprzęgającej, tj. autozłączu wraz z prowadnicami) do realizacji faz działania: dawkowanie, 

recyrkulacji i odpompowania 

Wyposażenie dodatkowe – włączniki pływakowe nie mniej niż 3 szt. służące do 

sterowania i informowania o stanach alarmowych. 

2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu 

naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.  

3. Wszystkie wskazania należy rozumieć, jako określenie minimalnych wymagań 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych.  

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego 

samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym 

równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w 

dokumentach przetargowych zobowiązany jest wykazać wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie równoważności od zamawiającego.   

5.  Wykonawca musi uwzględnić dodatkowo w ofercie koszty związane z: 

1) Transportem oczyszczalni do siedziby zamawiającego. 

 

 
V. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE.  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.    

 

 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.   
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 grudnia 2019r.  
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.      
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 
3. W zakresie zdolności technicznych i zawodowych.     

        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:  

Dostawę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy 

oczyszczalni  ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 22m3/d     

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 

pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.  

5. Złożenie przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ w 

rozdziale X, będzie stanowiło podstawę oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, a Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń dokona oceny 

złożonych ofert.  

4. Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował regułą “spełnia” - “nie spełnia”. 

Wykonawcy, którzy nie spełnią, chociaż jednego z warunków zostaną wykluczeni z 

postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.  

5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

odniesieniu do niniejszego zamówienia, może polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

6. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów w zakresie warunków 

dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, obowiązek wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

dotyczy również podmiotów ze zdolności, których korzysta wykonawca.  

7. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp.   

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

 
 
IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA. 
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.  Wraz z opisem parametrów 

oferowanej oczyszczalni. 
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

2) Oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących 

dokumentów /dokumenty te można załączyć do oferty/: 

1) Dostawę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej 

dostawy oczyszczalni  ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 22m3/d, wraz z 

podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca dostawy i podmiotów na rzecz, których 

dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane należycie (np. protokół zdawczo – odbiorczy, referencje), a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ.   

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 5 pkt.5 i 6 ustawy Pzp.   

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

(Załącznik nr 5 do SIWZ) 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy § 7, 8 i 9 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.   

6. Zamawiający nie przewiduje stosowania tzw. procedury odwróconej określonej w art. 

24aa ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że wymagane dokumenty dotyczące potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą być załączone do oferty lub złożone 

po wezwaniu do ich złożenia.   

 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
1. Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów, 

wniosków, zawiadomień i innych informacji odbywać się będzie za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.  

2. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania z Dostawcami.  

3. Do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami Zamawiający upoważnia: Edyta 

Goncerzewicz - telefon  661-930-055 - sprawy techniczne i merytoryczne, Wioletta Hinc 

telefon 512 -194-590 – sprawy proceduralne.   
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XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 30 dni.  

 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 

1) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2) Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

3) Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz oferty.   

4) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub  

 ręcznie nieścieralnym atramentem.  

5) Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być podpisana przez 

osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Upoważnienie to winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  
6) Wszelkie ewentualne poprawki w formularzach muszą być naniesione czytelnie i 

 parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.  

7) W przypadku, gdy Wykonawca składa kopie jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na 

kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją za zgodność z 

oryginałem).  

8) Do oferty należy załączyć - oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO załącznik nr 

7 do SIWZ.    

3. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie przedmiot zamówienia, którego 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

4. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu 

Wykonawcy, zaadresowanej na: Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, 16-

402 Suwałki, Lipniak 3 oznaczona hasłem: „Zakup oczyszczalni ścieków” - nie otwierać 
przed dniem otwarcia ofert tj. 05 grudnia 2019r. do godz. 10:05.  

5. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.  
6. Oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób 

określony powyżej z dodatkowym opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY.  

7. Oferta powinna być spięta w sposób trwały i posiadać ponumerowane strony.  

8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

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

polski, poświadczone przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, 

złożone bez wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały badaniu i ocenie.  

11. Dokumenty, o których mowa w punkcie X SIWZ są składane w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający 

może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób.  
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15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum /spółka 

cywilna), oferta w takim przypadku musi spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

2) Stosowne pełnomocnictwo /upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ należy załączyć do 

oferty.  

 

XIII. WADIUM.  
1. Zamawiający  nie żąda wniesienia wadium. 

  

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Aktywności Zawodowej SOWA 

w Lipniaku, 16-402 Suwałki, Lipniak 3, w terminie do dnia 05 grudnia 2019r. do godz. 
10:00.  

2. Ofertę złożoną po upływie terminie do składania ofert zwraca się bez jej otwierania.  

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w 

dniu 05 grudnia 2019r. o godz. 10:05 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej 

SOWA w Lipniaku, 16-402 Suwałki, Lipniak 3.  

 

 

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.  
1. Cena powinna być podana:  

1) Cyfrowo i słownie w złotych polskich.  

2) Zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena brutto oraz podatek VAT.  

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową, dlatego należy w niej uwzględnić wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.   

3. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 87 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  

4. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i 

nie będzie podlegała waloryzacji.  

 

 

XVI.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT. 
1. Przy dokonywaniu oceny najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie kryterium: 

1) Cena brutto         – znaczenie 60%. 

2) Okres rękojmi i gwarancji na elementy stałe     – znaczenie 30% 

3) Okres rękojmi i gwarancji na urządzenia elektryczne i elektroniczne – znaczenie 10 % 

2. W kryterium cena, cena oferty zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny 

najniższej. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt., pozostałym 

Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość 
punktów.   

3. W kryterium okres gwarancji i rękojmi punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

za okres gwarancji i rękojmi mniejszy niż 36 miesięcy – 0, okres 36 miesięcy – 5 

punktów, za okres 48 miesięcy – 10 punktów, za okres 60 miesięcy – 15 punktów, za 

okres 72 miesiące i więcej – 20 punktów.   
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4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w 

toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z 

podanych wyżej kryteriów oceny ofert.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

złożone oferty uzyskają taką samą ilość punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta z niższą ceną a przy takiej samej cenie wykonawcy zostaną wezwani do złożenia 

ofert dodatkowych.  

6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:           

1) Jest niezgodna z ustawą.  
2) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.  

3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

4) Zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

5) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.  

6) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie 

terminu związania ofertą.  
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2.  

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

XVII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ 
ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 

SIWZ.  

2. Wzór umowy określa również przypadki, w których może dojść do zmiany umowy.   

3. Przed zawarciem umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego Zamawiający 

może żądać umowy regulującej współpracę, dostawców występujących wspólnie.  

 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENI ZAMÓWIENIA. 
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień, przysługują środki 

odwoławcze przewidziane ustawą, a zawarte w Dziale VI środki ochrony prawnej – 

ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego, określonej w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w 

postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni jeśli zostało 

przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia publikacji w Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 

ustawy Pzp. 

10. Skarga do sądu: 

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

4) Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g 

ustawy pzp. 

11. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp. 
 

 

XIX. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE RODO.  
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Aktywności 

Zawodowej SOWA w Lipniaku.  

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Ewa Krzyżewska  

ewa.krzyzewska@powiat.suwalski.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  
 
XX. INFORMACJE KOŃCOWE.  
1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  

2. Nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

3. Nie przewiduje się zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

4. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i 

kodeks cywilny. 

 

XXI.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty.  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu). 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dot. przesłanek 

wykluczenia z postępowania). 

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert.  

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.   

Załącznik nr 6 – Projekt umowy.  

Załącznik nr 7 – Oświadczenie w sprawie RODO.  



 

Zakup oczyszczalni ścieków  

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

16-402 Suwałki Lipniak 3, 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Zakup oczyszczalni ścieków” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn. „Zakup oczyszczalni ścieków” za cenę brutto 

…………….. zł (słownie: …………………………………………………………… 

złotych) w tym podatek VAT …………………….. zł (słownie: 

……………………………………………………… złotych).  

 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia 

………………..……………………………… .   

 

3. Oświadczamy, że proponujemy okres gwarancji na urządzenia stałe  ……………… 

miesięcy oraz okres gwarancji na urządzenia elektryczne i elektroniczne ……………… 
miesięcy.    

 

4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i 

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania.  

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w umowie 

oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

7. Następujące części zamówienia /przedmiot zamówienia/ będą powierzone 

podwykonawcom: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………….. Za prace podwykonawców odpowiadamy jak za własne.  
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8. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

nie udostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających 

się na ofertę a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wymienionych stron oferty o 

numerach 

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

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

 

 

 

………………………….., dnia ……………………..  

 

……………..………………………………………………………………….. 

Podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

16-402 Suwałki Lipniak 3 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej ustawa Pzp) – dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup oczyszczalni 
ścieków” oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 
 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH 
PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam 

na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów:  
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: 

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

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

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

Oświadczam, że podmiot 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. ze zdolności, którego korzystam przy potwierdzaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w będzie wykonywał zamówienie w 

następującym zakresie 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie 

konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.   
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

16-402 Suwałki Lipniak 3 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej ustawa Pzp) – dotyczy braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup oczyszczalni 
ścieków” oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 



 

Zakup oczyszczalni ścieków  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

16-402 Suwałki Lipniak 3 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Wykaz dostaw  

wykonanych nie wcześniej niż  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, 
których dostawy zostały wykonane – Zakup oczyszczalni ścieków 
 

 

Lp. 

 

Rodzaj dostawy 

 

Wartość  
 

Data 

wykonania  

 

Miejsce 

dostawy 

Podmiot na 

rzecz, 

którego 

wykonano 

dostawę 
      

      

      

      

 

 

W załączeniu dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie, , przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje, protokoły zdawczo – odbiorcze, bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty.  

 
Uwaga: W przypadku korzystania ze zdolności innego podmiotu należy spełnić wymagania 

określone w punkcie IX SIWZ.   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   

            

      ………………………………………… 

         (podpis) 
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 Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

16-402 Suwałki Lipniak 3 

  

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup oczyszczalni 
ścieków” prowadzonego przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku , 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 

Oświadczamy, że: należymy / nie należymy1 do tej samej grupy kapitałowej, której inni 

przynależni Wykonawcy złożyli odrębne oferty. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty 

(wypełnić jeżeli dotyczy): …………………………………. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

                                                           
1 Wykonawca wykreśla niepotrzebne 

 

 

 

 

 



 

Zakup oczyszczalni ścieków  

 

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

UMOWA - Wzór 
na dostawę oczyszczalni ścieków zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym 

przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 

zawarta w dniu  …………2019 r. w …………………………….., pomiędzy: 

Powiatem Suwalskim, ul. Sikorskiego 60,  16-400Suwałki, NIP: 844-20-81-910, w imieniu 

którego działa Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 

Suwałki zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

Bożennę Jadwigę Chmielewską – Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA 

w Lipniaku, 

a: 

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

 ……………………………, przy ul. ………………………………………. 

NIP: ……………………………………………, REGON: ………………………………… 

zwanym dalej  "Dostawcą",  reprezentowanym  przez: 

 -  …………………  -  ……………………….  

 -  …………………  -  ……………………….  

została zawarta umowa następującej treści:  

 

      §  1.   

1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

zadanie pn. „Zakup oczyszczalni ścieków”, tj. dostawę oczyszczalni ścieków typ 

(opis) …………………………………………………………………………………. 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiące 

integralną część niniejszej Umowy.  

§  2. 



 

Zakup oczyszczalni ścieków  

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, dostarczy 

Zamawiającemu przedmiot umowy do Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w 

Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki 

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie w formie faksu oraz telefonicznie Zamawiającego o 

dacie i godzinie dostawy przedmiotu umowy oraz osobach realizujących dostawę na 

co najmniej dwa dni robocze przed dostawą.  

3. W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) instrukcję eksploatacji (obsługi) i konserwacji oczyszczalni w języku polskim i zawierająca 

m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, zalecenia odnośnie konserwacji i środków 

roboczych), książki gwarancyjne lub karty gwarancyjne wyposażenia dodatkowego,  

4. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 warunkuje 

podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  

5. Zmawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadkach gdy: 

a. przedmiot umowy nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b. w przedmiocie umowy stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w 

trakcie przekazania, 

c. brak kompletnej dokumentacji przekazanego przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później 

jak w terminie określonym w § 3 Umowy, dostarczy do siedziby Zamawiającego na 

swój koszt przedmiot umowy zgodny z Umową i wolny od jakichkolwiek wad, czy 

usterek. 

7. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu Umowy lub w innym terminie ustalonym 

przez Strony zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu 

dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego 

urządzenia. 

      §  3. 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – do 30 grudnia 2019 r. 

§  4. 



 

Zakup oczyszczalni ścieków  

1. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony i odebrany protokołem odbioru przedmiot umowy 

nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą.  

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zostało określone ryczałtowo i 

wynosi  ..................... zł netto+  ..................(VAT),  tj. .......................... zł brutto 

(słownie:..................................................................................................................................

.......) 

3. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 

1 zostanie uregulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr:……………………………………………………………………………………………

………, w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego otrzymanej 

faktury.  

Charakter wynagrodzenia ryczałtowego oznacza, że stosuje się do niego postanowienia 

art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Strony zastrzegają, że Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności  

przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, wynikającej z niniejszej umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonania zaliczki.    

   

7. §  5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  4 ust. 2, za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, 

2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  §  4 ust. 2,  za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy, licząc od dnia 

następującego po upływie terminu ich usunięcia wskazanego przez Zamawiającego, 

3) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2,   

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie każdy dzień 

opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1) i pkt 2               

i pkt. 3) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 



 

Zakup oczyszczalni ścieków  

§  6.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: 

a) Na elemety stałe ………. Miesięcy. 

b) Na urządzenia elektryczne i elektroniczne ………… Miesięcy. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń.  

3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny od daty odbioru oczyszczalni przez 

Zamawiającego. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania umowy oraz wad urządzeń  

i materiałów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania napraw gwarancyjnych, 

jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili zgłoszenia usterki. 

6. Zamawiający dokona zgłoszenia awarii (usterki) przedmiotu umowy w dzień roboczy, 

w formie telefonicznej, faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji, a 

warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a 

jakiekolwiek mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia uważa się za 

niezastrzeżone.  

8. Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Na podstawie art. 558  

§ 1 Kodeksu  Cywilnego strony określają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten 

sposób, że uprawnienia te mogą być realizowane w terminie 6 miesięcy licząc od dnia 

upływu terminu gwarancji.  

§  7. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie możliwe z przyczyn, za które strony nie odpowiadają, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu: 

1.1.upadłości Wykonawcy bądź jego faktycznej niewypłacalności, 

1.2.dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem postanowień zawartych  § 4 pkt. 5. 



 

Zakup oczyszczalni ścieków  

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

2.1. W przypadkach  przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia 

zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy- Prawo 

zamówień publicznych. 

 2.2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

 2.3. Zmiany nie mogą  wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. 

2.4. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron 

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy- Prawo zamówień 

publicznych: 

. 2.5.1.  zmiana adresów wskazanych w umowie, 

2.5.2. utrata mocy  lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W 

każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do 

obowiązujących w danych czasie aktów prawa. 

2.5.3. Zmiany wskazane w pkt 2.5.1 i 2.5.2 dokonywane są w drodze jednostronnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej 

Stronie. 

2.6. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, które są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją umowy Strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego wg siedziby Zamawiającego.  

§  8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§  9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zamawiający i jeden Wykonawca. 

   

WYKONAWCA:                         ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  

16-402 Suwałki Lipniak 3 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

(podpis) 

______________________________ 

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  


