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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 
1. Zamawiającym jest: „Wodociągi” Sp. z o.o. 
 adres Zamawiającego: ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 
 tel.: +48 774391932, 
 fax.: +48 774391742, 
 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: 23439000,00 złotych.  

 
2. Punkt kontaktowy: 
 „Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt, 
 adres punktu kontaktowego: ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska, 
 tel.: +48 774527730, 
 fax.: +48 774527735, 
 godziny pracy: w dniach roboczych od 07.00 do 15.00, 
 adres strony internetowej: http://www.wodgluch.pl 
 

3. Pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do sekretariatu punktu kontaktowego na 
adres: 
„Wodociągi” Sp. z o.o.  
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Andersa 94  
48-340 Głuchołazy  
Polska 
Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji faksem na numer +48 774527735, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 
 

4. Oznaczenie postępowania: 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
1/FS/2012/3b-DP. 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 
 

 
2. Definicje. 

 
Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o: 
 
1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć 

komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do 
przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (ang. Common Procurement 
Vocabulary – CPV) – jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamówień 
publicznych, który standaryzuje oznaczenia używane przez zamawiających do opisania 
przedmiotu zamówienia publicznego. 
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3. Umowie – należy przez to rozumieć umowę na wykonawstwo usług w ramach 
zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
  

4. Warunkach Ogólnych Kontraktu – należy przez to rozumieć: WARUNKI 
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008, tłumaczenie 
pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów - Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC). 
 

5. Zamawiającym – należy przez to rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia; 
„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, reprezentowaną 
przez Zarząd Spółki. 
 

6. Wykonawcy – należy przez to rozumieć 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. 
 

7. Konsorcjum – należy przez to rozumieć podmiot utworzony przez grupę Wykonawców 
w celu wykonania określonego przedsięwzięcia gospodarczego (wzięcia udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i uzyskania zamówienia). 
 

8. Liderze/Pełnomocniku – należy przez to rozumieć jednego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanowionego do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

9. Beneficjencie – należy przez to rozumieć „Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-
340 Głuchołazy, Polska, będącą jednoosobową spółką Gminy Głuchołazy. 
 

10. JRP – należy przez to rozumieć Jednostkę Realizującą Projekt – wchodzącą w skład 
struktury organizacyjnej Zamawiającego i zarządzanej przez Pełnomocnika ds. Realizacji 
Projektu (ang. Measure Authorising Officer – MAO). 
 

11. Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 
Funduszu Spójności pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”, dla którego Zamawiający podpisał Umowę o dofinansowanie nr 
POIS.01.01.00-00-003/08. 
 

12. Dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia - należy 
przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2004 r. Nr 202 poz. 
2072). 
   

13. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 
należy przez to rozumieć opracowanie zgodne z rozporządzeniem 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. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072). 



Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Nr ref. 1/FS/2012/3b-DP 

 
5 

 

14.  Kosztorysie Inwestorskim - należy przez to rozumieć kosztorys opracowany zgodnie 
z rozporządzeniem 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. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
 

15. Ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

16. Ustawie Pb – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 

 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp. 
 

2. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW 
Sławniowice – zadanie nr 3b, w tym: 
a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym oraz „Marmur” Sp. z o.o. w 

Sławniowicach i Okręgowym Urzędem Górniczym w Gliwicach koncepcji rozwiązań 
projektowych, 

b) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż wraz z 
kompletem decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę,   

c) opracowanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych,  

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), 
e) opracowanie kosztorysu inwestorskiego. 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 ustawy Pb. 
 
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego 

(Inwestora) wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów. 
 

3. Zamawiający wymaga, ażeby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 
 

4. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
Dokumentacji projektowej zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla 
robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, 
przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów 
(franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center 
II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin. 
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5. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 

6. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 
2007 - 2013. 

 
7. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): na terenie gminy Głuchołazy w miejscowości 

Sławniowice. 
  

8. Rodzaj zamówienia: usługi. 
 

9. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: 
1) główny przedmiot:  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

2) dodatkowe przedmioty: 
71248000-8    Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III – Opis 

przedmiotu zamówienia. 
 
 
5. Zamówienia częściowe. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
6. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 
 
7. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji 

elektronicznej. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
 
8. Termin wykonania zamówienia. 

 
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie punktu 4.1.1) IDW został 

zrealizowany w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy z zachowaniem terminów 
realizacji dla poszczególnych opracowań: 
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1) określony w pkt. 4.1.1) lit. a) IDW – 75 dni od daty podpisania umowy, 
2) określony w pkt. 4.1.1) lit. b) IDW – 7 miesięcy od daty podpisania umowy, 
3) określony w pkt. 4.1.1) lit. c);d);e) IDW – 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru autorskiego od dnia podpisania 
umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez 
Wykonawcę Dokumentacji projektowej do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót 
budowlanych realizowanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację 
projektową. Szacuje się, iż termin wykonania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi 
za wady wynosić będzie 18 miesięcy. 

 
3. Szacuje się, iż termin wykonania zamówienia wyniesie 29 miesięcy. Na okres ten składa 

się: 
1) 8 miesięcy, określone w pkt. 8.1 IDW, 
2) 3 miesiące procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 
3) 18 miesięcy określone w pkt. 8.2 IDW. 
 

4. Termin 29 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury 
przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór 
autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu. 

 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien 
spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy 
wspólnie): 
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali:  
a) co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 60.000,00 PLN (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), polegającą na 
opracowaniu dokumentacji projektowych (projektów budowlanych, wykonawczych 
lub budowlano-wykonawczych) dla budowy, stacji ujęcia i magazynowania wody o 
pojemności co najmniej 100 m3 lub stacji uzdatniania wody, wraz z dowiązaniami 
sieciowymi, 

b) co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 6.000,00 PLN (słownie: sześć 
tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), polegającą na opracowaniu 
dokumentacji projektowych (projektów budowlanych, wykonawczych lub 
budowlano-wykonawczych) budowy węzła sieciowego o napięciu co najmniej 
15/0,4 kV, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. 
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W przypadku kiedy w ramach jednej usługi spełnione są łącznie warunki z pkt. 9.1.2) 
lit a),b) – Zamawiający uzna taką usługę jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia w jednej usłudze. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do IDW – Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty 
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  
Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien 
spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy 
wspólnie):  
a) wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują lub będą 

dysponować wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla 
następujących stanowisk: 

 
a. Główny Projektant – dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 
 posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta i opracowała 

co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy dla budowy stacji 
ujęcia i magazynowania wody o pojemności co najmniej 100 m3 lub stacji 
uzdatniania wody, 

 posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez 
ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz 
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 
83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia 
budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów,  

 
b. Projektant – dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, niniejsza osoba 
musi posiadać następujące kwalifikacje: 
 posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie 
ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do projektowania, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
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c. Projektant – dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą do 
projektowania w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niniejsza osoba musi 
posiadać następujące uprawnienia: 
 posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta i opracowała 

co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy dla budowy węzła 
sieciowego o napięciu co najmniej 15/0,4 kV, 

 posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie 
ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do projektowania, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
 

d. Sprawdzający – dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą do 
sprawdzenia projektu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać 
następujące kwalifikacje: 
 posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta i opracowała 

lub sprawdziła conajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy dla 
budowy stacji ujęcia i magazynowania wody o pojemności co najmniej 100 
m3 lub stacji uzdatniania wody, 

 posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - 
Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa 
z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne 
odpowiadające im uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć:  
 wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do  

niniejszej IDW – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia oraz 

 wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do  
niniejszej IDW potwierdzający posiadane doświadczenie, niezbędne do 
wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku 
Nr 3 do niniejszej IDW, 

 oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW. 

 
Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte w Załącznikach Nr 3 do 5  
niniejszej IDW, muszą jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań 
stawianych przez Zamawiającego. 

 
Uwaga: 
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 Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji Głównego Projektanta, 
Projektanta oraz Sprawdzającego przez tę samą osobę. 

 posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do 
wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą  z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 
ze zm.) dalej ustawa Pb oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.). 

 osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Pb, 
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych 
funkcji w dotychczasowym zakresie, stosują te dokumenty jako obowiązujące. 

 Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb,  oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), a także w 
sytuacji określonej w art. 20a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 z późn. zm.) 

 wskazane w pkt. 9.1.3) lit. a) IDW osoby powinny biegle posługiwać się językiem 
polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową 
znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej 
jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe 
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla 
potrzeb realizacji umowy, 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

 
2. 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 przypadku 
korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunki określone w niniejszym punkcie powinien spełnić każdy 
z Wykonawców samodzielnie). 
W celu potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawcy złożą stosowne 
oświadczenia i dokumenty, które zostały wymienione w pkt. 10.3 IDW. 
 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 
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warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 

5. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  
 

6. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia. 
 

 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i 
doświadczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 
1) wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, 
 

2) w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty w szczególności: 
 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  
udowadniając Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
 

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 
1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW, 
 

2) wykazu potwierdzającego posiadane doświadczenie, niezbędne do wykonania 
zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do niniejszej 
IDW, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW 
 

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do 
IDW, 
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4) w przypadku polegania Wykonawcy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w szczególności: 
 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  
udowadniając Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 
zachowaniem sposobu reprezentacji: 

 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze 
wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej IDW (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich lub przez pełnomocnika konsorcjum w 
imieniu każdego z nich), 
 

2) aktualnego odpisu 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 6a do niniejszej 
IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 
 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być 
złożony przedmiotowy dokument dla każdego  z nich),   
 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być 
złożony przedmiotowy dokument dla każdego  z nich),   

 
4. Stosownie do treści § 4, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 

r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 10.4 niniejszej IDW: 
1) pkt. 10.4.2) do 10.4.4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                       

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 
 

5. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów, dokumenty o których mowa powyżej w pkt. 10.4.1) lit. a) IDW, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
natomiast dokumenty o których mowa powyżej w pkt. 10.4.1) lit. b), IDW powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
6. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej 
w pkt. 10.4 niniejszej IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania. 
Postanowienia pkt. 10.5 niniejszej IDW stosuje się odpowiednio. 

 
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

 
8. Zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej IDW – (należy 
złożyć w oryginale) (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone przez każdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia 
wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez 
wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać 
wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni 
przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia 
Lider/Pełnomocnik). 
 

9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność             
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych 
do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem 
kopię. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
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10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz        
w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 
11. Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
12. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek 

złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

13. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę          
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 
 

14. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający dla celu oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” 
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) na dzień zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs 
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych.  
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 
przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” 
średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 
 

 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej 

Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 9 
niniejszej IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie 
z zapisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Lidera/Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się ażeby Liderem/Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców). 
 

3. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 
Lidera/Pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność             
z oryginałem przez notariusza. 

 
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem/Liderem 

Konsorcjum. 
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5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej 
treści następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 

być zrealizowanie niniejszego zamówienia), 
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz okres gwarancji jakości, 
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 
5) określenie „Lidera Konsorcjum”, 
6) zapis mówiący, że „Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy”, 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia upoważnią, „Lidera 
Konsorcjum” do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskażą rachunek 
bankowy, na  który zapłata ma nastąpić, 

8) zapis mówiący, że „Wykonawcy występujący wspólnie wyrażają zgodę na dokonanie 
przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez 
„Lidera Konsorcjum” fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadczają, iż zapłata 
dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec pozostałych 
członków Konsorcjum”.  

9) ustanowienie Lidera/Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 

10) zakaz zmian w umowie Konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 
 

6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 

 
8. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane Lidera/Pełnomocnika oraz wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W innych 
dokumentach/załącznikach należy wpisać dane dotyczące Lidera/Pełnomocnika i 
Wykonawcy/ców, którego dany dokument/załącznik dotyczy. 

 
 
12. Wadium. 
 
1. Wysokość wadium. 

1) każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 
 
2.000,00 PLN (wadium słownie: dwa tysiące złotych) 
 

2) okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 

2. Forma wadium. 
1) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a) w pieniądzu,  
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,   
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,    
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275), 

2) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
 
a) nazwę:  
 dającego zlecenie (Wykonawcy),  
 beneficjenta gwarancji (Zamawiającego): „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 

12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 
 gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz  

 wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji (Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji 

nie był krótszy niż okres związania ofertą), 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw,  
chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”. 

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 
wybrano: 
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, lub 
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, 
g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa,  

 
 

3) postanowienia pkt. 12.2.2) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń 
określonych powyżej w pkt. 12.2.1) lit. b) i e), 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na 

rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: 
 
ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719 
 

2) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w 
oryginale należy dołączyć do oferty.  
 

4. Termin wniesienia wadium. 
1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,  
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2) wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 

3) wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest 
równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 

4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed 
upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej 
wysokości i wybranej formie z pośród możliwych wymienionych w pkt. 12.2.1) IDW. 
 

5. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy 
Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, 
którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

 
6. Utrata wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba 
że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 
 
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 

1. Informacje ogólne. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z 
tytułu rękojmi za wady.   

 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości  
 
10% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (z podatkiem VAT) 
 

2) wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
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a) w pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

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

2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 
 
ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719 

 
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, 
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy, 

5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer 
referencyjny nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego,  
g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w 
swej treści uzależniać wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę  
trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu 
Zamawiającego. Wypłata nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi 
formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do 
złożenia wraz z żądaniem wypłaty), 

h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 
14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje warunków Kontraktu 
lub jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych 
między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z 
odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności 
zawiadamiania go o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach, 

j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

Uwaga:  



Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Nr ref. 1/FS/2012/3b-DP 

 
19 

 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia 
musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólną. 

 
6) postanowienia pkt. 13.3.5) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń 

określonych powyżej w pkt. 13.3.1) lit. b) i e), 
7) Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść stosowny dokument 
w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.   

8) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp,  

9) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 ustawy Pzp, 

10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 
 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w art. 151 ustawy Pzp. 

 
 
14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego. 
 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

 
 
15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Wymagania podstawowe. 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej, 

2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 
3) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego status prawny 
Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika 
ono z innych dokumentów złączonych do oferty przez Wykonawcę,  

5) jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty i musi być wystawione przez osoby do tego upoważnione. 
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
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lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna 
być poświadczona notarialnie), 

6) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę            
w formie zgodnej z niniejszą IDW, 

7) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie 
nazwy firmy i siedziby, 

8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10) Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie art. 297 §1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), kto w 
celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 
uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
2. Forma oferty 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę 
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4.  

2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski,  

3) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej 
IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie czytelnym pismem. 

4) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW, 

5) zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

6) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane 
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa, 

7) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę 
(osobę/osoby podpisujące ofertę).  

8) dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem: 
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp oraz  
– pisemnych zobowiązań podmiotów, które udostępniają swoje zasoby Wykonawcy 

na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w przypadku gdy Wykonawca wykazując 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów,  

które muszą zostać złożone w formie oryginału,  
9) zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 

w skład oferty powinna być potwierdzona przez Wykonawcę (osobę/osoby 
podpisujące ofertę) zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, 

10) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). 

11) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz        
w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

 
3. Zawartość oferty. 

1) kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

1 do niniejszej, 
b) Tabela wartości prac projektowych, sporządzona na podstawie wzoru 

stanowiącego – Załącznik Nr 1a do niniejszej IDW, 
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Lidera/Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

d) dowód wniesienia wadium w innych niż pieniądz, dopuszczalnych przez 
Zamawiającego formach, 

e) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także 
pełnomocnictwo, określajace zakres umocowania podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,  

f) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej IDW, 
 

2) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści                           
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 

Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. 

2) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
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Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone 
do oferty, zaleca się aby były trwale spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa może być uznana informacja (wiadomość), jeżeli spełnia łącznie 
następujące przesłanki:  
 ma charakter technologiczny, techniczny, handlowy lub organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub  
 inne informacje posiadające wartość gospodarczą,  
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także 
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

 
 
16. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ. 

 
1. Wyjaśnienia treści SIWZ. 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 16.1.1) lub dotyczy 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 SIWZ, o którym mowa w pkt.16.1.1), 

4) pytania należy kierować pisemnie na adres punktu kontaktowego Zamawiającego: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska 
z dopiskiem:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b   
Nr referencyjny 1/FS/2012/3b-DP 
 

5) Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań faksem na numer +48 774527735, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu.  

6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, 

7) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

 
2. Zmiany w treści SIWZ. 

 
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie, 
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2) zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego, 
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, 

4) w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 
ofertach, jeżeli jest to konieczne, 

5) jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 16.2.4) jest istotna, w szczególności dotyczy 
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, 

6) Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu do 
Biuletynu Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej, 

7) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli 
SIWZ jest udostępniana na tej stronie. Pkt. 16.2.3) stosuje się odpowiednio. 

 
 
17. Zebranie Wykonawców. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienie 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  
 
 
18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 
1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Augustyn Fornal tel. +48 

774527730, fax. +48 774527735. 
 

2. W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Janusz Horodyski tel. 
+48 698875998, fax. +48 774527735 
 

 
19. Miejsce termin i sposób złożenia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 16.03.2012 r. do godziny 11:00 
 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę należy opisać następująco: 
 

Nazwa (firma) Wykonawcy ……………… 
Adres Wykonawcy ………………………….. 

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

 
Oferta w postępowaniu na: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b   
Nr referencyjny 1/FS/2012/3b-DP 

 
Nie otwierać przed dniem: …………………… r. do godziny …………... 

(data i godzina otwarcia ofert) 
 

 
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia 

oferty do siedziby Zamawiającego. 
 
5. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.   
 

 
20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu do składania ofert. 

 
2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana oferty”. W przypadku 
złożenia kilku „Zmian oferty”, kopertę (paczkę) każdej „Zmiany oferty” należy dodatkowo 
opatrzyć napisem „Zmiana oferty Nr......”. 

 
3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia 
oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie 
dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej i jeśli to konieczne  - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę 
(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Wycofanie 
oferty”. 

 
 
21. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  16.03.2012 r. o godzinie 11:15 
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2. Tryb otwarcia ofert. 

1) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie oferty”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania, 

3) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do 
oferty, 

4) podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym: 
a) nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców,  
b) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, 
5) otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 
 

22. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 22.2 niniejszej IDW, 
nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 
 
23. Opis sposobu obliczania ceny. 
   
1. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do 

niniejszej IDW i zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie „Tabeli wartości prac 
projektowych”, której wzór stanowi - Załącznik Nr 1a do niniejszej IDW.  

 
2. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o cenie oferty - należy przez to rozumieć cenę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 
1050, z późn. zm.). 

 
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 
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4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 

późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  
 

5. Ceny w poszczególnych pozycjach „Tabeli wartości prac projektowych” oraz w ofercie 
winny być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza tj. w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

 
6. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ 

powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem Dokumentacji 
projektowej, w tym również koszty towarzyszące takie jak: koszty ubezpieczenia, 
wypisów, wyrysów uzgodnień, itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania 
zamówienia, koszty Nadzoru autorskiego oraz koszty przygotowania odpowiedzi na 
pytania i zmiany treści SIWZ w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 
7. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
wycenę zamówienia. 

 
8. Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest 

„Tabela wartości prac projektowych”, gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na 
ceny ryczałtowe za poszczególne elementy usług. Wykonawca załącza wycenioną „Tabelę 
wartości prac projektowych” do oferty.  

 
9. Ceny poszczególnych pozycji „Tabeli wartości prac projektowych” należy ustalić w oparciu 

o znane Wykonawcy metody wycen prac projektowych. 
 
10. Dla wszystkich pozycji należy ustalić na podstawie SIWZ i wpisać ceny ryczałtowe lub 

jednostkowe, tak jak jest to wymagane w „Tabeli wartości prac projektowych” i w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 
11. Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji szczegółowej 

wyceny opracowania i nadzoru autorskiego w „Tabeli wartości prac projektowych” i 
wyliczyć cenę oferty brutto z podatkiem VAT.  

 
12. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do „Tabeli wartości prac 

projektowych”. 
 
13. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w „Tabeli wartości prac 

projektowych”. 
 
14. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 

poszczególnych pozycji. Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że wartości, które 
wprowadził do „Tabeli wartości prac projektowych” dotyczą usług zakończonych 
całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom 
wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, 
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objętych każdą częścią, niniejszej SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje 
według własnych szacunków. 

 
15. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli wartości prac projektowych” przedstawione są tylko dla 

celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Wyceniając poszczególne pozycje, należy 
odnosić się do wszystkich części SIWZ w celu uzyskania pełnych informacji niezbędnych 
do prawidłowego wyszacowania usługi.  

 
16. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
17. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 

2 ustawy Pzp oraz zgodnie z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć 

widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone 
opuszczenie wyrazu lub jego części itp., 

2) oczywiste omyłki rachunkowe w tym przyjmie iż:  
a) prawidłowo podano cenę ryczałtową w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do 

niniejszej IDW, bez względu na sposób jej obliczenia, 
b) jeżeli cena ryczałtowa podana w Formularzu Oferty liczbą nie odpowiada cenie 

ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową 
podaną słownie, Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w lit. a) i b) 
niniejszego punktu  nie wyczerpuje możliwości poprawiania oczywistych omyłek 
rachunkowych  Zamawiający poprawi wszystkie oczywiste omyłki rachunkowe, 
które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje rachunkowe 
dokonanych  w powyższy sposób poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty.  

 
18. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

Części II SIWZ – Wzór umowy. 
 

 
24. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego             
z niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 
 

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
Kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
1) Cena ( C ) 100 % 100 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ). 



Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Nr ref. 1/FS/2012/3b-DP 

 
28 

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania: 

 
 C min  

Pi (C)  = -------------     Max (C) 
 C i  

      gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
C i cena brutto oferty „i" 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena". 
 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 
najniższą cenę za realizację zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów. 
 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 
25. Tryb oceny ofert. 
 
1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty 
oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany   
w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  
 

2. Sprawdzanie  wiarygodności ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
informacji. 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,           
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, 

3) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt. 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
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3. Oferta z rażąco niską ceną. 
1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, 

2) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,            
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
4. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie. 

1) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert, 

2) stosownie do treści art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może także wezwać 
Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

 
5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie     
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 
 

6. Wykluczenie Wykonawcy. 
1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia stosownie do treści art. 24. ust. 1. i 2 ustawy Pzp, 
2) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni           

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 
7. Odrzucenie oferty. 

1) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, 

2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podajac uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
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8. Unieważnienie postępowania. 
1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie                  

z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, 
2) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

b) złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 
9. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania. 

1) przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ, 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana           
za najkorzystniejszą, 

3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne   
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie 
którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informację o której mowa w pkt. 25.9.3 lit. a) niniejszej IDW, na swojej stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

5) Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem  zostanie wskazane miejsce i termin 
podpisania umowy, 

6) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

 
 
26. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 

na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w Części II SIWZ. 
   

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
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2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

5) jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ,  
6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 
b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ. 
 
3. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy 

najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy: 
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod 

umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu 
składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), (w przypadku podmiotów krajowych, 
dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne), 

2) kopie uprawnień budowlanych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego dla osób, o  których mowa w niniejszej IDW i które będą 
pełnić funkcję projektanta (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów 
zagranicznych dokumenty równoważne), 

3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z 
zastrzeżeniem pkt. 13.3.7) niniejszej IDW. 

 
4. Niewypełnienie zapisów, o  których mowa w  pkt. 26.3. niniejszej IDW będzie 

równoznaczne z  zapisem art. 46 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp (zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy) 
i skutkować będzie zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium. 
  

5. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się Wykonawcy od obowiązku podpisania 
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku niestawienia się  
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania 
umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu oraz godzinie. 

 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że  
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp.  

 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed 
podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w pkt. 11.4 niniejszej 
IDW. 

 
8. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość 
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kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest 
zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek 
handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

 
9. Jeżeli z dokumentów KRS będzie wynikać, że członkowie władz podmiotu mogą składać 

oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań, na kwotę niższą niż cena oferty 
przed podpisaniem umowy powinni przedłożyć uchwałę Rady Nadzorczej / Walnego 
zgromadzenia Wspólników, zezwalające na zaciągnięcie takiego zobowiązania. 

 
10. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom 
zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą (z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp). 

 
11. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II SIWZ – Wzór 

umowy. 
 
 
27. Środki ochrony prawnej. 

 
1. Informacje ogólne. 

1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy 
Pzp, 

3) środkami ochrony prawnej, o których powyżej są: 
a) poinformowanie Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

 
2. Poinformowanie Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności. 

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2. 

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. 

3) za czynności, o których mowa w pkt. 27.2.2), nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
3. Odwołanie. 

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 
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a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę, 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
 

3) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób,  

4) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,  

5) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2) i 3) 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,  

6) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

7) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

8) 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, 

9) szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 
ustawy Pzp, 

 
4. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do 
sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp. 

 
 
28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający   

i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
 
2. Zamawiający również dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na 

numer +48 774527735,  
 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa 
się za wniesione z chwilą, gdy: 
 doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią,  
 z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp – z datą wpłynięcia wniosku o 

wyjaśnienie treści SIWZ do Zamawiającego oraz  
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 z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. – z datą przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. 
 

 
29. Podwykonawstwo. 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

 
 
30. Zmiany postanowień zawartej umowy. 
 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
2. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

 
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
  

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez strony. 

 
3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, 

ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne 
od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 
Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, 
spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w 
SIWZ.  

 
4) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będzie podmiotem 

udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego 
na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z 
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów.  

 
5) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, pod warunkiem 

spełnienia warunków określonych w § 12  Części II SIWZ – Wzór umowy. 
 

6) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający 
uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania 
ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 
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7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do Umowy - Tabeli 
wartości prac projektowych poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie 
spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, 
uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją Tabeli 
wartości prac projektowych, 

  
8) dopuszcza się na uzasadniony wniosek Wykonawcy przedłużenie okresu realizacji 

umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie na piśmie, jeśli termin wykonania 
Dokumentacji projektowej może nie być dotrzymany z przyczyn nie wynikających z 
winy Wykonawcy, w szczególności: 
 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym 
opisem, 

 w przypadku wydłużenia czasu trwania procedur administracyjnych,  
 z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania 

opracowań objętych niniejszym zamówieniem, które można wykonywać tylko w 
danym okresie roku  kalendarzowego, 

 w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych elementów, 
których wykonanie ma wpływ na terminy opracowania poszczególnych elementów 
wymienionych w „Tabeli wartości prac projektowych”, 

 w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi 
sprawowany jest nadzór autorski przez Wykonawcę, 

po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi jego zgodność z 
warunkami umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to zaakceptuje przedłużenie 
okresu realizacji umowy.  

 
3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń o których mowa powyżej, termin 

realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności.  

 
4. pozostałe zmiany:  

1) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

2) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia 
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 
stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do 
Umowy – Aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 
takiej zgody. 
 

6. Zmiany teleadresowe, zmianach rachunku bankowego i tym podobne Wykonawca 
powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany jako nie istotne nie wymagają 
sporządzenia Aneksu do Umowy. 
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31. Wykaz załączników do IDW. 
 

1. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
 

Lp. Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty 
2. Załącznik Nr 1a Wzór Tabeli wartości prac projektowych, 
3. Załącznik Nr 2 Wzór wykazu wykonanych usług 
4. Załącznik Nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 
5. Załącznik Nr 4 Wzór potwierdzający posiadane doświadczenie, oddzielnie dla 

każdej osoby, wymienionej w Załączniku Nr 3 
6. Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
7. Załącznik Nr 6 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy 
Pzp 

8. Załącznik Nr 6a Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 

9. Załącznik Nr 7 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1. ustawy Pzp 

 
2. Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 15 

niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz odmiany 
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą 
zmieniać treści Załączników.  
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Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska 
 

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

Wykonawcy(ów) 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faksu 
 

 

 
 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:      

cena bez podatku od towarów i usług ..............................................PLN  
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(słownie: ...................................................................................................... PLN) 

plus należny podatek VAT w wysokości …………................ PLN, stawka VAT ….…..%            

co stanowi łącznie kwotę …………………………………………………………… PLN  

(słownie: ..................................................................................................... PLN), 

zgodnie z załączoną do oferty Tabelą wartości prac projektowych – Załącznik 1a. 
 

4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia, okres rękojmi, okres 
gwarancji jakości oraz warunki płatności są zgodne z zapisami przedstawionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do 
wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, 
 

5) uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w IDW, tj.        
30 dni od terminu składania ofert,  
 

6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
pkt. 13 IDW, 
 

8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia] (niepotrzebne skreślić), 
  

9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

 
10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) [żadne z 
informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] (niepotrzebne 
skreślić): 

 
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  
od do 

1.    
2.    
3.    

 
11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom] / [następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom] (niepotrzebne skreślić) : 

 
l.p. Nazwa części zamówienia  

 
1.  
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2.  
3.  
4.  

 
12) wadium zostało wniesione na kwotę …………….… w formie: …………………………………… 

 
13) wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek Wykonawcy: 

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

(wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej) 
 
5. 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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Załącznik Nr 1a – Wzór - Tabela wartości prac projektowych. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
Cena mojej (naszej) oferty, wskazana w Formularzu Oferty, została skalkulowana zgodnie 
z poniższą Tabelą wartości prac projektowych. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z 
poniższymi cenami: 

Lp. Wyszczególnienie prac projektowych Ilość  Cena 
Jednostkowa 

PLN 

Wartość 
(netto) 

PLN 
1 2 4 5 6 

1.  

Aktualizacja mapy do celów projektowych w 
skali 1:500, z mapą ewidencyjną, wypisami z 
ewidencji gruntów oraz odpisami z  ksiąg 
wieczystych – dla zakresu objętego 
opracowaniem. 
(na teren nie objęty mapami dostarczonymi 
przez Zamawiającego) 

1 egz. ryczałt  

(oryginał dla Zamawiającego – wydruk + 
wersja elektroniczna) oraz kopie w projekcie 
wykonawczym. 

1 egz. ryczałt 
 

2.  

Materiały i dane niezbędne do projektowania 
oraz do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego - i uzyskanie 
decyzji 

3 egz. ryczałt 

 

3.  
Wykonanie dokumentacji dendrologicznej 
drzew przeznaczonych do usunięcia w 
związku z planowaną inwestycją 

5 egz. ryczałt 
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4.  Wykonanie  dokumentacji  geologiczno-
inżynierskiej podłoża gruntowego 

5 egz. ryczałt  

5.  

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym 
oraz „Marmur” Sp. z o.o. w   Sławniowicach i 
Okręgowym Urzędem Górniczym w Gliwicach 
koncepcji rozwiązań projektowych, w tym :   
- bilans  zapotrzebowania wody, 
- opis  techniczny, część graficzna,  
- zbiorcze  zestawienie przybliżonych kosztów 
zadania  

3 egz. ryczałt 

 

6.  Dokumentacja projektowa - Projekt 
budowlano- obejmujący wszystkie branże 8 egz. ryczałt  

7.  Dokumentacja projektowa - Projekt 
wykonawczy- obejmujący wszystkie branże 

8 egz. ryczałt  

8.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  
robót budowlanych 

8 egz. ryczałt  

9.  
Przedmiar robót: 
1.Formularz kosztorysu ofertowego 
2.Wyliczenie ilości 

3 egz. ryczałt 
 

10.  Kosztorys inwestorski 3 egz. ryczałt  

11.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

8 egz. ryczałt  

12.  

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   

3 egz. ryczałt 

 

13.  
Operat wodno-prawny do uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego na budowę 
przepustu lub mostka na potoku Maruszka 

6 egz. ryczałt 
 

14.  
Operat wodnoprawny do uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego na budowę 
ujęcia wody.   

6 egz. ryczałt 
 

15.  
Wszelkie inne opracowania niezbędne do 
uzyskania uzgodnień, decyzji oraz  pozwolenia 
na budowę i realizację inwestycji   

6 egz. ryczałt 
 

16.  
Wersja elektroniczna dokumentacji 
projektowej, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego 

1 egz. ryczałt 
 

Razem Dokumentacja projektowa:  

Nadzór autorski 

17.  Nadzór autorski  * 
8** 

pobytów   

Razem Nadzór autorski:  

 
 

Cena ofertowa netto = …………………………………………………… PLN 

Podatek VAT (..........%)= …………………………………………………… PLN 

Cena ofertowa brutto = …………………………………………………… PLN 
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Uwaga: 
* Nadzór autorski obejmuje czas od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót 
budowlanych, do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla wykonanych robót budowlanych, 
przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach 2013-2014. Płatność za nadzory 
autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej liczby pobytów projektanta na budowie 
a maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej w poz. 17 kol. 6. 
**Szacowana liczba pobytów projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 
Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia (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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Załącznik Nr 2 - Wzór wykazu wykonanych usług 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
Stosownie do treści §1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w celu wykazania 
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 
w zakresie wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
Stosownie do treści pkt. 9.1.2) Części I SIWZ - IDW wykonałem (wykonaliśmy) następujące 
usługi: 
 
Lp. Nazwa, rodzaj 

i zakres usługi 
(należy określić w 

sposób umożliwiający 
ocenę spełnienia 

warunku) 

Wartość  
netto 
usługi 
PLN 

  

Data wykonania usługi w 
okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu 
składania ofert 

Odbiorca usługi 
oraz 

miejsce 
wykonania 

usługi 
 

Nazwa 
Wykonawcy 

świadczącego 
usługi  

 początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

1. 
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2. 
 
 
 
 
 

      

 
 
W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że ww. usługi wykonane należycie: 
1. ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego(ych) podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy dokument(y) udowadniający(e), że będziemy 
dysponowali jego(ich) zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (wpisać w 
przypadku polegania na zasobach innych podmiotów): 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach 
niż PLN, Zamawiający dla celu oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 
kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” średnich walut 
obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs Zamawiający 
przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych.  
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 
przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” 
średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 
 
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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Załącznik Nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
Stosownie do treści §1 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w celu wykazania 
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści pkt. 9.1.3) lit. a) Części I SIWZ - IDW, przedstawiam Wykaz osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
 

l.p. Imię i 
nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

oraz posiadane 
uprawnienia 

 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
 

Informacja o podstawie dysponowania 
osobami 

Zasób 
własny 

Wykonawcy 
 

Dysponujem
y osobą na 
podstawie 
art. 26 ust. 
2b ustawy 

Pzp 

Podstawa 
dysponowani

a osobą 
(np. umowa 

o pracę, 
umowa 
zlecenia, 
osoba 
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udostępnion
a itp.) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1. 

 
 
 
 

 Główny 
Projektant w 
zakresie sieci, 
instalacji i 
urządzeń 
cieplnych, 
wentylacyjnych, 
gazowych, wod. 
i kan. 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 
 

 
2. 

 
 
 
 

 Projektant w 
specjalności 
konstrukcyjno - 
budowlanej, 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 
 

 
3. 

 
 
 
 

 Projektant w  
specjalności 
instalacyjnej w 
zakresie sieci, 
instalacji i 
urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenerg. 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 
 

 
4. 

 
 
 
 

 Sprawdzający w 
specjalności 
konstrukcyjno-
budowlanej lub 
instalacyjnej w 
zakresie sieci, 
instalacji i 
urządzeń 
cieplnych, 
wentylacyjnych, 
gazowych, wod. 
i kan. 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 

Tak / Nie 
(niepotrzebne 

skreślić) 
 

 
Polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego(ych) podmiotu(ów) na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy dokument(y) 
udowadniający(e), że będziemy dysponowali jego(ich) zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia(wpisać w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów): 
………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
..………………..……………………………………………………………………………………………………..………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
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 
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1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik Nr 4 – Wzór potwierdzający posiadane doświadczenie, 
oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
WYKAZ POTWIERDZAJACY POSIADANE DOŚWIADCZENIE DLA OSOBY, KTÓRA 

BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 
Stosownie do treści §1 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w celu wykazania 
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia; 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada następujące  
doświadczenie: 
 
Wykonawca przedstawia wg podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych 
Załączniku Nr 3 do niniejszej IDW. Niniejsza informacja winna być złożona dla każdej osoby 
wskazanej w Załączniku Nr 3 oddzielnie. Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te 
informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań postawionych w niniejszej IDW. 
Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego 
w pkt. 9.1.3) lit. a) IDW doświadczenie.  
 
Imię i nazwisko osoby  
Proponowana funkcja  
Znajomość języka polskiego Tak  /  Nie   (niepotrzebne skreślić) 
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Doświadczenie zawodowe: 
Proszę opisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie niezbędnym do oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  
 
1. Okres od (dzień-miesiąc-rok): ………………………… do (dzień-miesiąc-rok):……….……..……… 

Miejsce (kraj i miejscowość): …………………………………………………………………………..…….... 
Stanowisko (funkcja): ………………….…….……………………………………………………………..…….. 
Wykonana usługa: …………………………………….............………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………….…………................................ 
………………………………………………………………………………………………………….……………………
.….…………………………………………………………………….………….………..……………………………… 
Zakres usługi: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Okres od (dzień-miesiąc-rok): ………………………… do (dzień-miesiąc-rok):……….……..……… 
Miejsce (kraj i miejscowość): …………………………………………………………………………..…….... 
Stanowisko (funkcja): ………………….…….……………………………………………………………..…….. 
Wykonana usługa: …………………………………….............………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………….…………................................ 
………………………………………………………………………………………………………….……………………
.….…………………………………………………………………….………….………..……………………………… 
Zakres usługi: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Okres od (dzień-miesiąc-rok): ………………………… do (dzień-miesiąc-rok):……….……..……… 
Miejsce (kraj i miejscowość): …………………………………………………………………………..…….... 
Stanowisko (funkcja): ………………….…….……………………………………………………………..…….. 
Wykonana usługa: …………………………………….............………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………….…………................................ 
………………………………………………………………………………………………………….……………………
.….…………………………………………………………………….………….………..……………………………… 
Zakres usługi: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Etc. 
 
 
 
 
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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Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści §1 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) ) w celu 
wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług; 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, zgodnie z wymaganiami w pkt. 9.1.3) lit. a) lit. a. do d. Części I SIWZ - IDW. 
 
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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Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści §2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) 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; 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

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 ze 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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Załącznik Nr 6a – Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego         1/FS/2012/3b-DP 

 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści §2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych; 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze 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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Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego           1/FS/2012/3b-DP 
 
Na usługi:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX – Budowa ujęcia i SUW  
Sławniowice – zadanie nr 3b.   
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 
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) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) w celu wykazania spełniania 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące: 
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. 
 
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) 
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3) 
 
 

     

 


