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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  „Wodociągi” Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Reymonta 12

Miejscowość:  Głuchołazy Kod pocztowy:  48-340 Państwo:  Polska (PL)

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

Tel.: +48 774527730

Osoba do kontaktów:  W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia - Przemysław Nerczyński, w
sprawach dotyczących procedury zamówienia - Janusz Horodyski

E-mail: Faks:  +48 774527735

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.wodgluch.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zadanie Nr XI - System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3d

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Polska, Województwo opolskie,
Powiat nyski, Gmina Głuchołazy.

Kod NUTS:  PL521

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi, Zadanie Nr XI - System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi -
zadanie 3d.
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Głuchołazy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy
o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-003/08, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą 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.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą Prawo budowlane,
Kodeksem cywilnym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie
robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów,
materiałów stosowanych w budownictwie.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać system monitoringu i sterowania następujących obiektów:
1) obiekty zaopatrzenia w wodę:
a) osiem reduktorów (obiekty typowe na podstawie projektu P406W.00),
b) trzy obiekty zaopatrzenia w wodę, dla których przewidziano tylko monitoring (z możliwością rozbudowy
systemu o układ sterowania, obiekty typowe na podstawie projektu P406W.01),
c) cztery obiekty - pompownie w Jarnołtówku (tylko szafki monitoringu i urządzenia AKPiA, obiekty typowe na
podstawie projektu P406W.02 - zasilanie i sterowanie z istniejących szaf),
d) centralna dyspozytornia na SUW ul. Reymonta 12 w Głuchołazach (tylko jako stanowisko operatora
systemu),
e) cztery istniejące (modernizowane) pompownie wody:
- pompownia tranzytowa Lompy i wydział sieci na ul. Lompy - Głuchołazy,
- hydrofornia Karłowicza – Głuchołazy,
- pompownia strefowa nr 2 – Gierałcice,
- pompownia wody - Nowy Las,
f) ujęcie wody w Parku Leśnym - Głuchołazy,
g) zasuwa regulacyjna w komorze przy ul. Andersa - Głuchołazy,
2) obiekty odprowadzania ścieków:
a) osiem głównych pompowni ścieków powstających (obiekty typowe na podstawie projektu P406S.00),
b) trzy sieciowe pompownie ścieków (obiekty typowe na podstawie projektu P406S.01),
c) jeden punkt pomiarowy przepływu ścieków (obiekt typowy na podstawie projektu P406S.02),
d) trzy istniejące (modernizowane) przepompownie ścieków,
- pompownia ścieków ul. Poprzeczna – Głuchołazy,
- pompownia ścieków ul. Pionierów – Głuchołazy,
- pompownia główna ścieków Arenda – Charbielin.
Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego
nadzorowana i gwarantowana.
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II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45312000  
 45230000  
 45330000  
 72260000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Niniejsze zamówienie publiczne stanowi część Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy″ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie
umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-003/08, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, którego łączna szacunkowa wartość przekracza
20.000.000,00 EUR.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT podana w niniejszym ogłoszeniu zawiera wartość zamówień
uzupełniających.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  1226858.50    Waluta :  PLN
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)
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II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  18   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
I. Wadium.
1. Wysokość wadium.
1) każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 PLN
(wadium słownie: dwadzieścia tysięcy 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,
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) jednoznaczne zagwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze
żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania
wypłaty należności za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej (ustawa Pzp),
3) postanowienia pkt. III.1.1).I.2.2) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych
powyżej w pkt. III.1.1).I.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,
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,
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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. III.1.1).I.2.1) niniejszego ogłoszenia.
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.
II. 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 (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:
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) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie, niż wymienione powyżej.
3) 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,
4) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia,
5) 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,
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6) 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:
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 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.
7) postanowienia pkt. III.1.1)II.3.6) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych
powyżej w pkt. III.1.1)II.3.1) lit. b) i e) niniejszego ogłoszenia,
8) 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,
9) 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,
10) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp,
11) 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.
1) Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia,
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%
wysokości zabezpieczenia,
3) kwota, o której mowa w pkt. III.1.1)II.4.2) niniejszego ogłoszenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
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Płatności będą dokonywane w PLN. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń i płatności znajdują się w
Części II SIWZ - Wzór umowy - Kontrakt.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
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, w tym Okres
Zgłaszania Wad - wg nomenklatury FIDIC 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.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą 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.

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki 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 z późn. zm.) dalej (ustawa Pzp), dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.2.1)7 niniejszego
ogłoszenia.
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).
1. 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 7 do Części I SIWZ- Informacji dla Wykonawców, dalej (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) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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, (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) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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) aktualne zaświadczenie 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),
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10) i 11)
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
- jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5) do 8),10) i 11) ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5) do 8), 10) i 11) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2. Stosownie do treści § 4, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. rok 2013, poz. 231), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.2.1)1. niniejszego
głoszenia:
1) pkt. III.2.1)1.2) do III.2.1)1.4) i pkt. III.2.1)1.6) – 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt. III.2.1)1.5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4) do 8),10) i 11) ustawy Pzp.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty
o których mowa powyżej w pkt. III.2.1)2.1) lit. a) i c) oraz pkt. III.2.1)2.2) niniejszego ogłoszenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa
powyżej w pkt. III.2.1)2.1) lit. b) niniejszego ogłoszenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4. 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. III.2.1)2 niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt.III.2.1)3 niniejszego ogłoszenia stosuje się
odpowiednio.
5. 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.
6. Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej - (należy
złożyć w oryginale) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
Jeżeli Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci
się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, oraz przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złoży listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
7.Zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 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 8 do 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).
8.Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem:
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- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
- pisemnych zobowiązań podmiotów, które udostępniają swoje zasoby Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na
wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp,
albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, które muszą zostać złożone w formie
oryginału.
9. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. 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).
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. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia - nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać
udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełnią warunki 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 z późn. zm.) dalej (ustawa Pzp),
dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca musi 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) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w każdym
roku z ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
przychody ze sprzedaży netto w kwocie co najmniej
1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat,
stanowiący część sprawozdania finansowego a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z
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opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania –
rachunku zysków i strat (Zamawiający będzie brał pod
uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i
strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego, inne
dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży
– za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 PLN
(słownie: trzysta tysięcy złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą
posiadanie środków finansowych w wymaganej
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności
kredytowej w wymaganej wysokości,
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach
finansowych 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.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, o
których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w
celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
dokumentów o których mowa w pkt. III.2.2)1) lit. a);b);c)
niniejszego ogłoszenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
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Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem pisemnych zobowiązań
podmiotów, które udostępniają swoje zasoby
Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy
i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, które muszą zostać
złożone w formie oryginału.
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść oświadczenia
woli. 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).
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.
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.
Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w
języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie
przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
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.
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.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia”.
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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 publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE), 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 publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dz.Urz.UE. Kursy walut dostępne są
pod następującym adresem internetowym: http://
www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać
udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełnią warunki 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 z późn. zm.) dalej (ustawa Pzp),
dotyczące:
1. 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 pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonali co najmniej jedną robotę
budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy,
polegającą na wykonaniu systemu monitoringu i
sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi o
wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN (słownie:
czterysta tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT),
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa
Przyjęcia/Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów
krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty
równoważne).
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W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
robót budowlanych, sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Części I SIWZ -
Informacji dla Wykonawców, dalej (IDW) – Wzór
wykazu wykonanych robót budowlanych, oraz dowody
dotyczące najważniejszych robót potwierdzające,
że roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
- zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. rok 2013, poz. 231), dowodami, o
których mowa powyżej, są:
* poświadczenia,
* inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej,
- zgodnie z § 9 ust. 2 powołanego powyżej
rozporządzenia, Wykonawca, w miejsce poświadczeń,
o których mowa powyżej, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt.
2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,
poz. 1817), którymi również mogą być:
* protokoły odbioru,
* potwierdzenia odbiorców robót dotyczące ich
realizacji,
* listy referencyjne,
* świadectwa przejęcia, a także
* inne dokumenty, z których wynika, że prace
wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
- w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w
wykazie wykonanych robót budowlanych zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów dotyczących najważniejszych
robót zrealizowanych na rzecz Zamawiającego,
- zgodnie z § 1 ust. 5 powołanego powyżej
rozporządzenia, w razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz wykonanych robót budowlanych lub
dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
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budowlane były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
a) dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania
oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.2.1)7
niniejszego ogłoszenia.
b) dysponowanie odpowiednimi 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):
wykażą się osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: dysponują lub będą dysponować
wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia a także
zakresu wykonywania przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
dla następujących stanowisk:
a. Kierownik zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy
– dysponują lub będą dysponować co najmniej 1
osobą, niniejsza osoba musi posiadać następujące
doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia
zawodowego w zarządzaniu kontraktami na roboty,
jako Kierownik zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy,
(lub równoważne stanowisko obejmujące zarządzanie
kontraktem/projektem typu: Manager Projektu, Dyrektor
Kontraktu, Kierownik projektu, itp),
- posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu co
najmniej jednym zadaniem na roboty realizowanym w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne
przepisy międzynarodowe), o wartości nadzorowanych
robót nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (słownie:
pięćset tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT),
b. Kierownik budowy – dysponują lub będą dysponować
co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
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- posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia
jako Kierownik budowy lub Kierownik robót
elektrycznych i/lub elektroenergetycznych,
- posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku
Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych
i/lub elektroenergetycznych, przy realizacji co najmniej
jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę
systemu monitoringu i sterowania urządzeniami o
wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie:
trzysta tysięcy 00/100 złotych) netto (bez podatku VAT),
- posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi 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 kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
c. Kierownik robót sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
– dysponują lub będą dysponować co najmniej 1
osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza
osoba musi posiadać następujące kwalifikacje i
doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia
zawodowego jako Kierownik budowy lub Kierownik
robót, z zakresu sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
- posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej w
ograniczonym zakresie, 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
ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
d. Specjalista ds. Aparatury Kontrolno Pomiarowej i
Automatyki (AKPiA) – dysponują lub będą dysponować
co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji specjalisty ds.
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AKPiA, niniejsza osoba musi posiadać następujące
doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia
przy realizacji zadań obejmujących prace przy budowie
lub przebudowie aparatury kontrolno – pomiarowej i/ lub
automatyki,
- posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku
specjalisty przy wdrażaniu systemu zdalnego
sterowania i monitoringu obiektów wodno-
kanalizacyjnych obejmującego co najmniej 20 obiektów.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
- wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do IDW – Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz
- wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 4 do IDW potwierdzający posiadane
doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia,
oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku
Nr 3 do IDW,
- oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
5 do IDW.
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.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3)
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w
szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
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Uwaga:
- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji
przez Kierownika budowy oraz Kierowników robót,
z wyjątkiem przypadków gdy jest to zabronione
przepisami ustawy Prawo budowlane, dalej (ustawa
Pbud.) natomiast nie wyraża zgody na łączenie funkcji
Kierownika Zespołu – Przedstawiciela Wykonawcy z
Kierownikiem budowy lub Kierownikami robót oraz nie
wyraża zgody na łączenie funkcji specjalisty AKPiA z
Kierownikiem Zespołu – Przedstawicielem Wykonawcy,
Kierownikiem budowy lub Kierownikami robót,
- przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa
Przyjęcia/Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów
krajowych dla podmiotów zagranicznych dokumenty
równoważne),
- posiadane przez w/w osoby uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne
z ustawą Pbud 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 Pbud, 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 uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż
obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
– Pbud oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
- stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pbud, podstawę
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę, zgodnie z art.
12a ustawy Pbud, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą
uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że
osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi
wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli
takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa
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do wykonywania określonych zawodów regulowanych
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.
394),
- wskazane w pkt. III.2.3)2. lit. b) lit a. do d. niniejszego
ogłoszenia 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,
- Zamawiający uzna za spełnione warunki posiadania
doświadczenia zawodowego przez osoby jedynie w
przypadku posiadania wymaganych lat kalendarzowych
posiadanego doświadczenia przy faktycznym
uczestnictwie osób w realizacji zadań. Jeżeli
Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe osób
poprzez wykazanie kilku zadań w tym samym czasie,
Zamawiający uzna okres takiego doświadczenia tylko
jeden raz.
- jeżeli Wykonawca wykaże okres doświadczenia
zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie
„miesiąc i rok”) Zamawiający pominie przy obliczeniu
wymaganego okresu skrajnych miesięcy z danego
okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia
faktycznego okresu doświadczenia w tych miesiącach.
Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku
wskazania przez Wykonawcę okresu doświadczenia
zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie „rok-
rok”), wówczas Zamawiający pominie skrajne lata.
c) wykażą się, że posiadają wielkość średniego
rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót
budowlanych oraz liczebność personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, w ilości co najmniej 5
(pięciu) pracowników oraz co najmniej 2 (dwie) osoby
personelu kierowniczego.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności
personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
6 do IDW.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem pisemnych zobowiązań
podmiotów, które udostępniają swoje zasoby
Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
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w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy
i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, które muszą zostać
złożone w formie oryginału.
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść oświadczenia
woli. 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).
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.
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.
Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w
języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie
przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
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.
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.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia”.
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
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kursów „A” średnich walut obcych Narodowego
Banku Polskiego (dalej NBP) na dzień publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE), 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 publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dz.Urz.UE. Kursy walut dostępne są
pod następującym adresem internetowym: http://
www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
1/FS/2013/3d

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  20/05/2013  Godzina:  11:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  150.00    Waluta:  PLN

Warunki i sposób płatności: 

Płatne za pobraniem pocztowym 150 PLN (z podatkiem VAT 23%) (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) plus koszty
przesyłki lub wpłata na konto Zamawiającego i dostarczenie dowodu wpłaty w przypadku osobistego odbioru
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wpłatę proszę dokonać na konto Zamawiającego: ING Bank
Śląski S.A. nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  20/05/2013  Godzina:  11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
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PL
Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 20/05/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina11:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  „Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340
Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08.
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:
- termin wykonania robót – 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
- Okres Zgłaszania Wad – 12 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia
2. Wymagany Okres Rękojmi za wady – 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót
lub części.
3. Wymagany okres gwarancji jakości – 36 miesięcy licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości
Robót lub części.
4. Niniejsze zamówienie publiczne stanowi część Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy″ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie
umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-003/08, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, którego łączna szacunkowa wartość przekracza
20.000.000,00 EUR.
5. Zamówienie jest objęte kontrolą uprzednią zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 169 do 171a ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)
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Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej (ustawa 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, są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
2. Odwołanie.
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp,
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 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 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
4) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. VI.4.2)2.2) i 3) wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
5) szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp,
3. 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-198g ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
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10/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-048945
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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