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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
- Zamawiającym jest: „Wodociągi” Sp. z o.o.  
- adres Zamawiającego: ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 
- tel.: +48 77 439 19 32, 
- fax.: +48 77 439 17 42, 
- nazwa banku oraz nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A  
  nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719, 
- NIP: 755-000-63-65, 
- Regon: 530569528, 
- KRS: Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym    
  w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000022810, 
- kapitał udziałowy: 23 439 000,00 zł., 
- godziny pracy: w dniach roboczych od 07.00 do 15.00, 
- adres strony internetowej: www.wodgluch.pl 
- pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do sekretariatu „Wodociągi”  
  Sp. z o.o., ul Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy. 
 
2. Oznaczenie Wykonawcy. 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 
 
Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony na usługi o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 193 000 
EUR, prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych – określane w dalszej części skrótem u.p.z.p (jednolity tekst 
ustawy – Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759,z późn. zm.).  
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na opracowaniu  

dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla Zadania 2b 
– Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy- 
kanalizacja deszczowa w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” – Projekt Nr POIS.01.01.00-00-
003/08, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. 

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację 
projektową obejmującą: 

1) Przebudowę odcinka Kanału Młynówka na odcinku o długości 350,00 m, od jazu   
przy ul. Kościuszki w Głuchołazach w kierunku miejscowości Bodzanów. 

2) Modernizację istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej w Głuchołazach w 
rejonie ulic Kościuszki / M. C. Skłodowskiej na oddzielną kanalizację deszczową  

     i sanitarną, w tym: 
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      a).  Budowa kanałów deszczowych DN 1000 – 1200 mm o łącznej długości ok.  
            97,0 m z wylotem do Kanału Młynówka 
      b).  Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm o łącznej długości ok. 48,0 m  
      c).  Budowa urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych – kpl. 1  
      d).  Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego   z 
            projektowanymi kanałami deszczowymi i sanitarnymi ( w miarę potrzeby ) 
      e).  Likwidacja istniejących kanałów: 
            -  deszczowego DN 1000 mm o długości 56,0 m  
            -  sanitarnego DN 300 mm o długości 5,0 m 
            -  sanitarnego DN 500 mm o długości 45,0 m 
      Zakres opracowań dokumentacji projektowych jw. został określony na  podstawie  
      istniejących koncepcji technicznych, tj.: 
            -  „Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy Kanału Młynówka w Głuchołazach  
               (dz. Nr 626 i 122/1) na odcinku od jazu przy ul. Kościuszki do byłego młyna  
               w Bodzanowie”, oprac. z 08.2009 r., autor: mgr inż.Romuald Maciantowicz.  
               (załącznik nr 1 )   

      - ,, Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
         Głuchołazy w części należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie 
         rys. D – 5”, oprac. ,,PROJEKT” , Nysa, mgr inż. Mirosław Bartocha. 
         ( załącznik nr 2 ) 

 
3. Zakres opracowań dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia 
    winien obejmować: 

1). Prace przedprojektowe i projektowe: 
      - uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, 
      - wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali   
        1:500, 
      - pozyskanie aktualnych map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów, 
      - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania   
        przestrzennego, 
      - wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, 
      - opracowanie projektów budowlanych w ilości 8  egz., 
      - opracowanie projektów wykonawczych w ilości 8 egz. 
 
2). Inne opracowania: 
      - kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – wykonać po 3 kpl., 
      - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonać po 8   
        egz., 
      - operat terenowo-prawny składający się z: wykazu działek i ich właścicieli,  
        aktualnych wypisów z rejestru gruntów i map ewidencji gruntów oraz  
        dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
        budowlane –   wykonać po 8 egz., 

      -  operat wodno-prawny – wykonać w ilości 3 egz., 
      -  projekt organizacji ruchu – wytyczne dla wykonawcy – wykonać w ilości 8 egz.,  
      -  dokumentacja dendrologiczna – wykonać w ilości 3 egz. 
     - wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji oraz  
       pozwolenia na budowę i realizację inwestycji – wykonać po 8 egz. 
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3). Decyzje i uzgodnienia: 
     

       -  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
          przedsięwzięcia na przebudowę Kanału Młynówka 
       - decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym, 
       - uzgodnienie z właścicielem terenu, w formie pisemnej, na czasowe zajęcie terenu 
         (do oświadczenia  wyrażającego zgodę na dysponowanie nieruchomością w celu  
          przeprowadzenia robót budowlanych), 
     - uzgodnienia z właścicielami gruntów powinny zostać potwierdzone ich podpisem  
       na załączniku mapowym, z naniesionymi projektowanymi obiektami, do  
       pisemnego oświadczenia, 
    -  uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia    
       na budowę i realizację inwestycji.  
 
4). Inne wymagania: 
     - zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje i pozwolenia  
       niezbędne do realizacji Inwestycji (w tym uzgodnienia z Zamawiającym w  
       zakresie wytycznych do projektowania oraz zastosowanych rozwiązań   
       technicznych), 
     - uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności   
       niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,  
       przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji robót budowlanych, 
     - o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania  
       winien być bez zbędnej zwłoki informowany Zamawiający tak, aby w miarę  
      potrzeby możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami i zarządcami terenów i  
      uzbrojenia terenu, 

 - całą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia należy opracować w formie  
      standardowej (na papierze) oraz w nieedytowalnej i edytowalnej formie  
      elektronicznej na CD, 
 - przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie  
      obowiązujących przepisach, a w szczególności: 
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
    informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi  
 zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
    technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
    funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r.), 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  
    określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  
    planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
    budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. nr 130 
    z dnia 8 czerwca 2004 r. , poz. 1389), 
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi  
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     zmianami, 
 - Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska  
    oraz niektórych innych ustaw, 
 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  
    jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
    oddziaływania na środowisko, 
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania 
    rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  
    szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  
    sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające 
    Rozporządzenie jw., 
 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, z późniejszymi zmianami, 
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 

kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących 
dokumentacje hydrologiczne, 

 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami. 
 
Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV: 
 
71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania.  
 
5. Zamówienia częściowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
6. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. 
 
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej, aukcji 
elektronicznej. 
 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
 
8. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania   
oceny spełnienia tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  
    opisane w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
    1)  warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli    
         wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  
         składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym   
         okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia, z których: 

a) jedno polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w  
              zakresie sieci kanalizacji deszczowej tj. projekt budowlany i wykonawczy  
              dla budowy, przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej  

b) drugie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w  
     zakresie budowy, przebudowy (regulacji) lub rozbudowy cieku wodnego  
     (potoku) lub kanału otwartego wód powierzchniowych, 
c) w tym jedno z tych  zamówień o wartości co najmniej 50 000,00 PLN netto 

2) warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  
          zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca    
          wykaże, iż dysponuje zespołem projektowym składającym się co najmniej z:  

a) projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych bez ograniczeń, 
który zaprojektował co najmniej trzy sieci kanalizacji deszczowej w ramach 
odrębnych projektów (odrębne pozwolenia na budowę), w tym jedną sieć 
kanalizacji deszczowej o łącznej długości co najmniej 300 m (w ramach 
jednego projektu), 

b) projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń lub projektanta z uprawnieniami do projektowania 
w zakresie obiektów i budowli melioracji wodnych i ujęć wód, bez ograniczeń, 
wydanych na podstawie stosownego Rozporządzenia z 1975 r., który 
opracował co najmniej dwa projekty na budowę, przebudowę lub rozbudowę 
odcinka cieku wodnego (potoku) lub kanału otwartego wód powierzchniowych 
o łącznej długości co najmniej 500 m. 

 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy u których brak jest  

 podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o  
 których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,    
    osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych  
    podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
    W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu,  
    iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W  
    szczególności wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych  
    podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres     
    korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji której Wykonawca  
    wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach  
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    podmiotów trzecich a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia ,  
    Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących podmiotów trzecich 
    opisanych w pkt.10.2.1. do 10.2.2. Postanowienia pkt.10.2.5. stosuje się 
    odpowiednio . 
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,    
    której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom. Pod pojęciem  
    „podwykonawca ” należy rozumieć osoby prawne, jednostki organizacyjne, nie  
    posiadające osobowości prawnej itd., które wspólnie z wykonawcą będą  
    realizowały zamówienie publiczne w oparciu o stosowne umowy (zlecenia) z nim  
    zawarte. Pod pojęciem „podwykonawca” nie należy rozumieć osób prawnych,    
    jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej itd., które będą   
    dostarczały materiały, sprzęt bądź świadczyły usługi niezbędne w trakcie realizacji    
    przedmiotu zamówienia. 
6. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie  
    przeprowadzona w oparciu o oświadczenia i dokumenty o których mowa w    
    punkcie 10. Ocena wykonawców, którzy złożą oferty oparta będzie na zasadzie   
    spełnia / nie spełnia w odniesieniu do wszystkich warunków udziału w  
    postępowaniu. 
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  
    dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki  
    rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze specyfikacją  
    istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
    Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawkach dokonanych w złożonej   
    ofercie. 
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału. 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.  
    22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca składa wraz z  
    formularzem OFERTA niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (OŚWIADCZENIE NR 1)- oryginał, 

2) wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, zakresu zamówienia, 
terminu realizacji oraz potwierdzeniem, że zostały one wykonane należycie 
(WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ), 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanymi uprawnieniami, 
doświadczeniem zawodowym), zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (WYKAZ KADRY), 

4) oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia – w tym uprawnienia 
wymagane przepisami ustawy prawo budowlane (OŚWIADCZENIE NR 2) – 
oryginał.   

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
    zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy   
    prawo zamówień publicznych wykonawca składa wraz z formularzem OFERTA   
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    niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (OŚWIADCZENIE NR 3), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert lub oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy w 
stosunku do osób fizycznych (OŚWIADCZENIE NR 4) – oryginał. 

3. W celu wskazania, które części zamówienia będą realizowane przez           
    podwykonawców wykonawca winien złożyć WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
    REALIZOWANYCH PREZ PODWYKONAWCÓW. Wykonawca, który złoży na     
    formularzu OFERTA oświadczenie, że będzie realizował zamówienie bez udziału    
    podwykonawców składa w/w wykaz z adnotacją „nie dotyczy”. 
4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.       
    1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów to składa pisemne zobowiązania    
    tych podmiotów na formularzu ZOBOWIĄZANIE (oryginały). 
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast    
    dokumentów, o których mowa w punkcie 10.2 podpunkt 2) składa dokument lub    
    dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, że: nie  
    otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być  
    wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
    Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o  
    których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  
    złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym  
    kraju, w którym wykonawca ma siedzibę. 
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia    
    publicznego:  

1) oferta powinna zawierać pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
przez notariusza, 

2) każdy z wykonawców zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych oraz dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 
ustawy Pzp. 

7. Jeżeli oferta wykonawców tworzących konsorcjum i ubiegających się wspólnie o  
    udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed  
    zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej  
    współpracę tych wykonawców. 
8. W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej, o ile         

oferta  nie została podpisana  przez wszystkich wspólników, w której to uregulowano   
zasady  współpracy i reprezentacji przedsiębiorców w spółce.  

    Jeżeli oferta spółki cywilnej zostanie wybrana, zamawiający może żądać  
    przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy spółki    
    cywilnej. 
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11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami przekazywania oświadczeń i dokumentów: osoby uprawnione 
do porozumiewania się z Wykonawcami.  
 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod  
    rygorem nieważności. 
2. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje,  
    wnioski, wezwania zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. 
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia,  
    pytania, wyjaśnienia, informacje, wnioski, wezwania, odwołania faksem, każda ze   
    stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksu  
    zamawiającego +48 77/452 77 35 
4. Jeżeli, mimo żądania zamawiającego, wykonawca nie potwierdzi otrzymania  
    wiadomości to zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez zamawiającego pod   
    numer faksu podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający  
    zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 
5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
6. Wszystkie wyjaśnienia, modyfikacje i zmiany specyfikacji istotnych warunków  
    zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, zawiadomienie o wyborze  
    najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o zawarciu umowy zamawiający zamieszcza  
    na stronie internetowej, w miejscu gdzie została opublikowana specyfikacja  
    istotnych warunków zamówienia o ogłoszenie o zamówieniu. 
7. Zamawiający zamieszcza ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  
    udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych  
    www.portal.uzp.gov.pl  
8. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z  
    Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym: 
    Pan Augustyn Fornal  
    +48 77 452 77 30 fax. +48 77 452 77 35 
 
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 
    Pani Danuta Rzeszótko  
    tel. 669 746 955 
    fax. +48 77 452 77 35 
 
12. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 
 
13. Termin związania ofertą.  
 
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.    
    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  
    ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin      
    związania ofertą. Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu  
    związania ofertą może raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na  
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    przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, ale nie dłuższy niż 60  
    dni. 
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg   
    terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez  
    Krajową Izbę Odwoławczą. 
 
14. Opis sposobu przygotowania oferty.   
 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem       
    nieważności. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
    Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 
3. Na ofertę składają się: 
    1) wypełniony przez wykonawcę formularz OFERTA, 
    2) oświadczenia i informacje wykonawcy, 
    3) dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków ubiegania   
        się o zamówienie, 
    4) obliczenie ceny ofertowej,  
    5) pełnomocnictwo reprezentowania wykonawcy w sytuacji jeżeli ofertę składa     
        pełnomocnik. 
4. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym   
    atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/   
    przedstawicieli wykonawcy. Podpis lub podpisy osób uprawnionych do  
    występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy muszą być czytelne a  
    gdy są nieczytelne – musza być opisane pieczątkami imiennymi. 
5. Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo winno być dołączone do  
    oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.    
    Pełnomocnictwo w swej treści winno jednoznacznie wskazywać uprawnienie do  
    podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii  
    poświadczonej przez notariusza. 
6. Wszystkie oświadczenia oraz inne załączniki do oferty winny być również   
    podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy. 
7. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii   
    poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby upoważnione do  
    reprezentowania wykonawcy – na każdej zapisanej stronie poświadczonego   
    dokumentu. 
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
    kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z  
    oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika. 
9. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany (przekreślenia,  
    uzupełnienia, nadpisania, przerobienia itp.) winny być parafowane przez osobę /  
    osoby podpisujące ofertę. 
10. Wskazane jest ponumerowanie zapisanych stron oferty kolejnymi numerami. 
11. Wykonawca winien zamieścić ofertę w opakowaniu, które będzie:- zaadresowane     
      na zamawiającego 
      „Wodociągi spółka z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska” 
 - posiadać oznaczenie 
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„OFERTA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ 
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA 2B 

Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta 
Głuchołazy – kanalizacja deszczowa” 

 
- posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w    
  przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

 
      Opakowanie oferty powinno uniemożliwiać odczytanie zawartości, być zamknięte     
      i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otwarcie. 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez sobie ofertę   
      pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o    
      wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przez upływem terminu składania ofert  
      określonym w punkcie 15.1  
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych    
      zasad jak złożona oferta. Opakowanie musi być oznaczone zgodnie z  
      postanowieniami punktu 14.11 oraz dodatkowo zawierać napis „ZMIANA”. 
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę  
      poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Opakowanie powiadomienia o  
      wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z postanowieniami punktu 14.11  
      oraz dodatkowo zawierać napis „WYCOFANIE”. 
15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  
      rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  
      konkurencji (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co  
      do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania oferty, że  
      nie mogą być udostępniane muszą być oznakowane klauzurą „Nie udostępniać,  
      informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów art. 11  
      ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem  
      na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wątpliwości  
      uznaje się uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  
 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.   
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jednostce Realizującej Projekt    
    ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska. Nie później niż do dnia 15 listopada    
    2010 r. do godz. 10:00.   
2. Dla ofert przesłanych pocztą lub inną drogą liczy się data i godzina dostarczenia  
    do sekretariatu Jednostki Realizującej Projekt ul. Andersa 94, 48-340  
    Głuchołazy. 
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej     
    (liczy się dzień i godzina), zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte.  
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 15 listopada 2010 r. o     
    godz. 10:15 w Sali konferencyjnej, siedziba Zamawiającego w Jednostce    
    Realizującej Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska. 
5. Otwarcie ofert jest jawne i następujące bezpośrednio po upływie terminu do ich  
    składania. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
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    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców a  
    także informacje dotyczące ceny ofertowej.  
8. Wykonawcom, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, na ich wniosek,  
    zamawiający przekaże informacje o których mowa w punkcie 15.6 i punkcie 15.7.  
 
16. Opis sposobu obliczania ceny.  
 
1. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją   
    całego zamówienia (w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia)  
    oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca  
    2004 r. o podatku od towarów i usług. 
2. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu  
    realizacji zamówienia. 
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie oraz z  
    wyodrębnieniem podatku VAT na formularzu ZESTAWIENIE KOSZTÓW oraz  
    cyfrowo i słownie na formularzu OFERTA.  
4. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Ceny podane przez wykonawcę na formularzu ZESTAWIENIE KOSZTÓW nie  
    będą podlegały korektom podczas realizacji zamówienia. 
6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do  
    powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i                 
    usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,    
    zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej oferty podatek  
    od towarów i usług, który zobowiązany byłby zapłacić zgodnie z obowiązującymi  
    przepisami.  
 
17. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobie oceny ofert.   
 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

Cena – 100 %  
 
Opis szczegółowy kryterium: 
Pod pojęciem ceny należy rozumieć całkowity koszt zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Podczas oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową 
brutto zamówienia podaną na formularzu OFERTA. Cena oferowana brutto powinna 
wynikać z formularza ZESTAWIENIE KOSZTÓW.   
 
Ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg wzoru 
        Cmin   
X = ----------  x 100                                Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert  
        Cbac                                             Cbad – cena rozpatrywanej oferty  
                                                              X – ilość punktów uzyskana przez daną 
ofertę 
 
2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie  
    krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  
    oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu zawiązania ofertą. 
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem i  
    potwierdzone  w formie pisemnej oraz zamieszczone na stornie internetowej w  
    miejscu gdzie została opublikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia i  
    ogłoszenie o zamówieniu. 
3. Termin pięciodniowy będzie liczony od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  
    najkorzystniejszej oferty faksem i zamieszczenia na ogłoszenia na stronie  
    internetowej zamawiającego. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed  
    upływem terminu o którym mowa w punkcie 18.1. jeżeli: 
    1) zostanie złożona tylko jedna oferta,  
    2) nie zostanie odrzucona żadna oferta ani nie zostanie wykluczony żaden    
        wykonawca. 
5. Wykonawca w celu zawarcia umowy zobowiązany jest:  
    1) złożyć u zamawiającego komplet kserokopii uprawnień budowlanych dla osób, 
        które zostały wskazane w ofercie do realizacji zamówienia, 
    2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
    3) przedstawić umowę konsorcjum zgodnie z postanowieniami punktu 10.7 
    4) przedstawić umowę spółki cywilnej zgodnie z postanowieniami punktu 10.8. 
    5) wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora ze strony wykonawcy    
        podczas realizacji zamówienia . 
6. Wykonawca winien stawić się w miejscu i terminie wyznaczonym przez    
    zamawiającego w celu podpisana umowy. Nie wniesienie zabezpieczenia  
    należytego wykonania umowy i nie stawienie się wykonawcy w wyznaczonym  
    terminie i miejscu (bez wcześniejszego powiadomienia zamawiającego) będzie  
    traktowane jako sytuacja kiedy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn  
    leżących po stronie Wykonawcy. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od  
    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać  
    ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich  
    ponownego badania i oceny.  
  
 
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed  
    podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego    
    wykonania umowną sumę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto. 
Zabezpieczenie może być wniesione w: 

 pieniądzu, 
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 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 
 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 

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

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy  
    zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w pkt. 19.1, jednakże  
    zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości  
    zabezpieczenia i bez zmniejszania jej wysokości. 
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca zgodnie z art. 148  
    ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu zostanie wpłacone  
    przelewem na ustalony z zamawiającym rachunek bankowy, gwarancje lub  
    poręczenia zostaną wystawione na zamawiającego. 
5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień  
    publicznych. 
6. Kwota zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi    
    za wady będzie wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.  
 
20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – Zebranie Wykonawców 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia winien wpłynąć do zamawiającego nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający udzieli niezwłocznie 
wyjaśnień. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynie później niż wyznaczony termin pkt 20.1 lub będzie dotyczył udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający będzie przekazywał 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i 
zamieszczał na stronie internetowej zamawiającego w miejscu, gdzie została 
zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, 
zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i stanie się wiążąca przy składaniu ofert. 
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6. Zamiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający będzie 
przekazywał wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszczał na 
stronie internetowej zamawiającego w miejscu, gdzie została zmieszczona 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana treści siwz będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu to zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach to zmawiający przedłuży termin składania ofert, poinformuje o tym 
wykonawców, którym przekazano siwz i zamieści odpowiednią informację na 
stronie internetowej zamawiającego w miejscu, gdzie została zamieszczona siwz. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie dotyczącym terminu składania ofert 
zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert jest dopuszczalne tylko przed jego 
upływem. 

10. Zamawiający nie przewiduje spotkania z wykonawcami w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści siwz. 

 
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmatowieniu oraz siwz przysługują 
również organizacjom, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego 
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 
3) odrzucenia oferty odwołującego.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określenie żądania oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
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przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania winno nastąpić faksem 
przed upływem terminu do jego wniesienia. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na 
podstawie ustawy i na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt. 21.4. 

9.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

10. Odwołania wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane 
faksem albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane wyłącznie pisemnie. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej zamawiającego. 

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza kopię odwołania na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub 
jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej. Kopię zgłoszenia przystąpienia przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

14. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli: 
1) nie zawiera braków formalnych, 
2) uiszczono wpis. 

15. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

16.Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od daty jego 
doręczenia Prezesowi Izby. 

17.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

 
 
22. Postanowienia końcowe 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.) oraz akty prawne wydane na podstawie cyt. ustawy. 
Uwaga ! 
Zamawiający przewiduje  unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 
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Unii Europejskiej które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
zamówienia 

 
 
23. Wykaz załączników 
 
 

1. Zał. nr 1 Oferta 
2. Zał. nr 2 Obliczenie ceny ofertowej 
3. Zał. nr 3 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa 
4. Zał. nr 4 Wykaz kadry 
5. Zał. nr 5 Zobowiązanie do udostępnieniu osób 
6. Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o posiadanych uprawnieniach 
7. Zał. nr 7 Wzór oświadczenia Nr 3 o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

            z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. Ustawy Pzp  
8. Zał. nr 8 Wzór oświadczenia Nr4 o braku wykluczenia osób fizycznych 
9. Zał. nr 9 Wykaz zrealizowanych zamówień 
10. Zał. nr 10 Wykaz części zamówień realizowanych przez podwykonawców 
11. Zał. nr 11 Zestawienie kosztów 
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Zał. nr 1 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego            8/FS/2010/2b - dokumentacja 
 

 
OFERTA 

 
 
WYKONAWCA: 
Nazwa Wykonawcy 

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

 
…....................................................................................................................... 
                                                        Adres Wykonawcy 
…....................................................................................................................... 

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

Nr telefonu, faxu (na który zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

 REGON….................................... NIP …................................ 
 
 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie 

zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania 
inwestycyjnego Zadanie 2b – Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na 
obszarze miasta Głuchołazy – kanalizacja deszczowa w ramach projektu  pn. 
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Głuchołazy  
„Projekt Nr.POIS.01.00-00-003/08, współfinansowane przez Unię Europejską w 
ramach Funduszu Spójności. 

 
 
 
 

Za cenę łącznie z podatkiem VAT (…....... %):…................................... PLN 
 

(słownie złotych:…................................................................................) 
 

zgodnie z załączonym ZESTAWIENIEM KOSZTÓW. 
 
2. Oświadczamy, że będziemy uważali się za związanych złożoną ofertą przez okres 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
3. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej na gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia na okres  do  dnia  skutecznego  zawiadomienia  właściwego  
organu  nadzoru  budowlanego o zakończeniu robót budowlanych realizowanych 
na podstawie opracowanych projektów budowlano – wykonawczych, ale nie 
dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Oświadczamy, ze okres rękojmi będzie wynosił …........................ miesięcy. 
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy. 
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6. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować bez udziału 
podwykonawców*)  / przy udziale podwykonawców zgodnie z załączonym 
WYKAZEM CZĘŚCI ZAMÓWIENIA REALIZOWANYCH PRZEZ 
PODWYKONAWCÓW *). 

7. Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy  do niej zastrzeżeń, 
2) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

zawarcia przyszłej umowy, 
4) dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia. 

8. Oświadczamy, że przedstawione ogólne warunki umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy   się w przypadku wyboru naszej oferty   do 
zawarcia umowy   na wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …........... do 
…........... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki w kolejności 
ich występowania w ofercie): 

1)  
….................................................................................................................... 
2)  
...................................................................................................................... 
3)  
...................................................................................................................... 
4)  ..................................................................................................................... 
5)  ..................................................................................................................... 
6)  ..................................................................................................................... 
7)  .................................................................................................................... 
8)  
...................................................................................................................... 
9)  
...................................................................................................................... 
10) ..................................................................................................................... 

11.  Oferta została złożona na …................. stronach podpisanych i kolejno 
ponumerowanych od nr …........... do nr …........... 

Podpis: 
......................................................................................................................... 

(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

Data: …...........................        Miejscowość: …............................................ 
 
*) – niepotrzebne skreślić 
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 Zał. nr 2 

 
OBLICZANIE CENY   

OFERTOWEJ  
 

  
I. CENY OFERTY  
  
1. Wypełniony formularz ZESTAWIENIE KOSZTÓW  stanowi podstawę obliczenia   
    ceny  ofertowej.   
    Podana w zestawieniu cena powinna być zgodna z ceną ofertową podaną na      
    formularzu  OFERTA. 
2 . Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną,    
   jednoznaczną  oraz ostateczną.  
  
II. PODSTAWA WYCENY ROBÓT   
  
1. Zestawienie planowanych do realizacji prac określono w ZESTAWIENIU     
   KOSZTÓW,    
    wchodzących w skład specyfikacj i istotnych warunków zamówienia.  
2. Prace nie ujęte przez zamawiającego i nie wymienione w ZESTAWIENIU 
KOSZTÓW,  a niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia 
wykonawca winien wymienić, opisać  i wycenić w pozycji „Inne” w ZESTAWIENIU 
KOSZ TÓW.  
  
III. WALORYZACJA CEN   
  
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen podanych w   ZESTAWIENIU KOSZTÓW, 
które będą obowiązywały przez cały okres umowy.   
  
IV. FAKTUROWANIE  
  
1. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne za faktycznie wykonane i odebrane   
    prace.  
2 . Wynagrodzenie zostanie rozliczone na podstawie sporządzonego  przez   
    wykonawcę w ofercie i zaakceptowanego przez zamawiającego ZESTAWIENIE     
    KOSZTÓW.  
3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne po zrealizowaniu całego przedmiotu   
    zamówienia.  
4.  Do faktury wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego zawierający wykaz   
    Przekazanych elementów dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz   
    oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej zgodnie z   
    obowiązującymi przepisam i oraz kompletności dokumentacji z punktu wiedzenia   
    celu, któremu ma służyć.   
5. Faktura zostanie wystawiona nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania    
    protokołu odbioru końcowego.   
6. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisem nej, niezależnie od   
    konieczności sporządzania protokołu odbioru.  
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Zał. nr 3 
Wzór oświadczenia Nr 1  
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
 
 

WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. Z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.): 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego 
dla Zadania 2b – Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta 
Głuchołazy – kanalizacja deszczowa w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” 
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
3. Dysponuję(y) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
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l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Zał. nr 4 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
WYKAZ KADRY 

 
 

Imię i  nazwisko 
 
Kwalifikacje zawodowe 
– numery uprawnień, 

opis uprawnień, 
zakres uprawnień 

 
Doświadczenie 

zawodowe 
(zrealizowane 

projekty, długość 
zaprojektowanej 
sieci kanalizacji 

sanitarnej) 

 
Przynależnoś

ć do 
branżowej 

izby 
samorządu 

zawodowego 
(nazwa izby) 

oraz okres 
opłacenia 

składek2) 

 
Informacja 

o dostępności 
osób1) 

Projektant z uprawnieniami do 
projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci i 
instalacji kanalizacyjnych 
,wodociągowych bez ograniczeń  

Nr uprawnień – 
 
Specjalność – 

Zakres – 

   

Projektant z uprawnieniami do 
projektowania w specjalności 
konstrukcyjno budowlanej bez 
ograniczeń lub projektanta z 
uprawnieniami do projektowania 
w zakresie obiektów i budowli 
melioracji wodnych i ujęć wód , 
bez ograniczeń  

Nr uprawnień – 
 
Specjalność – 

Zakres – 
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Uwagi: 
1)  W kolumnie „Informacja o dostępności” wykonawca winien wykazać 
dysponowanie odpowiednimi osobami do realizacji zamówienia. Jeżeli wskazana 
osoba jest pracownikiem wykonawcy (umowa o pracę) wówczas wykonawca 
wpisuje „PRACOWNIK”. Jeżeli  wskazana osoba nie jest pracownikiem 
wykonawcy i zostanie udostępniona przez inny podmiot do realizacji zamówienia to 
wykonawca wpisuje „UDOSTĘPNIENIE  PRZEZ INNY  PODMIOT” dołącza  do  
WYKAZU  KADRY pisemne  ZOBOWIĄZANIE  innego  podmiotu 
udostępniającego osobę zdolną do  wykonania zamówienia.  

2)  Projektant – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który prowadzi 
zgodnie z prawem działalność w  zakresie  tego  zawodu  w  innym  niż  
Rzeczpospolita Polska  państwie  członkowskim a  świadczący usługi projektowe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  ramach trans granicznego 
świadczenia usług musi posiadać zezwolenie (akredytację) Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa i być tymczasowo wpisany na listę członków izby. 

 
 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Zał. nr 5 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt 
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
 
 
Nazwa podmiotu udostępniającego osoby : 
......................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................... 

 
Adres podmiotu:  
......................................................................................................................... 

 
Zobowiązanie   

 
 
Zobowiązujemy się do udostępnienia na rzecz 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy 
składającego ofertę) 

 
następujących osób : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………...……………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

/wymienić osoby / 
 

zdolnych do wykonania zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla 
zadania inwestycyjnego Zadanie 2b – Budowa systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy - kanalizacja deszczowa w ramach 
projektu  pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy” Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08, współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Funduszu Spójności. 
 
 
Podpis 
 
 

…........................................................................................................................................................... 
 (osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu podmiotu udostępniającego 

 osoby zdolne do wykonania zamówienia) 
 
 
Miejscowość: …............................................ Data:………………………………………….. 
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Zał. nr 6 
Wzór Oświadczenia  Nr 2 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
My niżej podpisani oświadczamy, iż wszystkie osoby, które będą uczestniczyć  
wykonaniu zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania 
inwestycyjnego Zadanie 2b – Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na 
obszarze miasta Głuchołazy- kanalizacja deszczowa w ramach projektu  pn. „Rozwój i 
modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” Projekt Nr 
POIS.01.01.00-00-003/08, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Funduszu Spójności posiadają wymagane prawem uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień jak i uprawnienia wynikające z warunku 
opisanego w pkt 9.2.2) SIWZ 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Zał. nr 7 
 
 

Wzór oświadczenia Nr 3 o braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy 
Pzp  
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt 
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
1. Jest mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp: 

 
Art. 24.  

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

 
2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 
z późn. zm). 
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PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Zał. nr 8 
 

Wzór Oświadczenia Nr 4  
( składane przez osoby fizyczne ) 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
oświadczamy,   i  nie   podlegamy  wykluczeniu  z   postępowania  o   udzielenie   
zamówienia publicznego polegającego  na  opracowaniu dokumentacji 
projektowo  –  kosztorysowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla 
zadania  inwestycyjnego Zadanie 2b – Budowa systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy- kanalizacja deszczowa w ramach 
projektu  pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy  „Projekt Nr.POIS.01.00-00-003/08, współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Funduszu Spójności. 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Zał. nr 9 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt 
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 
 
 
 

Lp. 
 

Nazwa i adres 
klienta 

Opis zrealizowanej 
dokumentacji 
projektowej 

(zakres zadania i jego 
lokalizacja) 

Okres 
realizacji1) 
[od 
.................. 
do 
..................] 

Wartość 
prac 
netto 
[PLN} 

Dokumenty 
potwierdzające 

należyte 
wykonanie 

zamówienia2) 

      

 
 
 
Uwagi: 
1) –  należy  wpisać  datę  rozpoczęcia  (wg  umowy)  oraz  datę  zakończenia  

zamówienia  (wg  protokołu  odbioru zamówienia przez zamawiającego). 
2) –  dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia: protokół odbioru 
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PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Zał. nr 10 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

WYKAZ CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA REALIZOWANYCH PRZEZ 
PODWYKONAWCÓW1)  

 
Nazwa części 
zamówienia 

Zakres (opis) części zamówienia 
realizowanej przez 

podwykonawcę 

  

 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Zał. 11 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy, Polska 

 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Jedn. 

 
Ilość 

 
Wartość netto 

[PLN] 

1 2 3 4 6 
1. Badania geotechniczne gruntu kpl. 8  
 
2. 

Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów 
projektowych w skali 1:500 
(aktualizacja, uzupełnienie) oraz 
pozostałe materiały i dokumenty 
do projektowania 

 
kpl. 

 
1 

 

3. Projekty budowlany 
 jak w § 1, ust. 3, p-kt  8) umowy wraz z 
kompletem uzgodnień i decyzji 
 

kpl. 8 
 

4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu –  
wytyczne dla wykonawcy 
wytyczne 

kpl. 8  
 
5. 

Projekt przebudowy lub zabezpieczenia 
kolidującej infrastruktury w terenie 
infrastruktury technicznej 

 
kpl. 

 
8  

6. Projekty  wykonawczy 
jak w § 1, ust. 3, p-kt 9) umowy   wraz z  
kompletem uzgodnień i decyzji 

kpl. 8 
 

 
7. 

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami
(wszystkie branże) 

 
kpl. 

 
3  

 
8. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót 
(wszystkie branŜe) 

 
kpl. 

 
8  

9. 
 

Wszystkie inwentaryzacje 
 

kpl. 1  
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10. 

Inne prace (wymienić): 
1) Operat terenowo-prawny   
2) Operat wodno-prawny 
3) Dokumentacja dendrologiczna 
4) Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia  
    na budowę 
5). Komplet opracowań, uzgodnień i decyzji 

w wersji elektronicznej 
6). Pełnienie nadzoru autorskiego 

 
kpl. 
kpl. 
kpl. 
kpl.  
kpl. 
kpl. 
kpl. 

 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

 

 
RAZEM  

Cena ofertowa netto wynosi .................................................. PLN 
 
(słownie złotych: .......................................................................................... 

 
.....................................................................................................................) 

 
 
Podatek VAT (stawka - ........ %) wynosi ............................................... PLN 
(słownie złotych: .......................................................................................... 

 
......................................................................................................................) 

 
 
Cena ofertowa łącznie z podatkiem VAT wynosi ................................. PLN 

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

...................................................................................................................) 
  
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
 
 

     

 


