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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389166-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Głuchołazy: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2013/S 224-389166

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

„Wodociągi” Sp. z o.o.
ul. Reymonta 12
Punkt kontaktowy: „Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt adres: ul. Andersa 94, 48-340
Głuchołazy, Polska
Osoba do kontaktów: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Augustyn Fornal, w sprawach
dotyczących procedury zamówienia – Janusz Horodyski
48-340 Głuchołazy
POLSKA
Tel.:  +48 774527730
Faks:  +48 774527735
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wodgluch.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, II
etap - Przebudowa kanału Młynówka wraz z włączeniem do wylotu W-2 kanalizacji deszczowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389166-2013:TEXT:PL:HTML
http://www.wodgluch.pl
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Wykonanie
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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa kanału Młynówka wraz z włączeniem do wylotu
W-2 kanalizacji deszczowej w miejscowości Głuchołazy, realizowana jako II etap Zadania Nr VII - System
wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
1) przebudowa otwartego kanału Młynówka w rurociąg z rur PE w systemie Weholite-spiro o połączeniach przez
spawanie ekstruzyjne zewnętrzne + wewnętrzne, z robotami towarzyszącymi, rurociągi o średnicy - Ø909,0 /
800 mm, - Ø1809,0 /1600 mm - L=344,0 m,
2) rurociąg z rur PE w systemie Weholite-spiro o średnicy Ø1551,0/1400 mm, ułożony w wykopie - L=16,00
m,
3) rurociąg żelbetowy z betonu C40/50, DN1400 mm, o wytrzymałości 210 kN/mb, w wykonaniu metodą
poziomego przewiertu sterowanego o długości L = 22,50 m wraz z adaptacją istniejącej studni DP na komorę
odbiorczą,
4) kompletne komory połączeniowe (W-2 i W-3) z PEHD o średnicy wewnętrznej 3,0 m i wysokości całkowitej
ok. 3,0 m, z robotami ziemnymi i towarzyszącymi - 2 kpl.,
5) studzienki rewizyjne ekscentryczne z PEHD o średnicy Ø1200 mm na rurociągach PE w systemie Weholite-
spiro, o głębokości H = 1490-2350 mm, z robotami ziemnymi i towarzyszącymi - 11 kpl.,
6) kompletna studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø2000 mm i głębokości 2,28 m, z robotami ziemnymi i
towarzyszącymi - 1 kpl.,
7) włączenie rurociągu DN 1400 mm do istniejącej studzienki DP wraz z zabetonowaniem kinety o objętości
2,60 m³ w istniejącej studzience DP -1 kpl.,
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8) włączenie istniejącego kanału deszczowego DN500 mm do komory W-3 z wymianą odcinka rurociągu z rur
kamionkowych na rury z PEHD o długości L = 1,50 m – 1 kpl.,
9) włączenie istniejących wylotów kanalizacyjnych DN150 mm do nowego rurociągu kanalizacji deszczowej – 4
szt.,
10) umocnienie skarp i dna kanału otwartego przy wlocie i wylocie z materacy i koszy siatkowo-kamiennych
(gabionów), z wykonaniem elementu wlotowego Ø800 mm w postaci przyczółka z materacy i koszy siatkowo-
kamiennych, wraz z robotami ziemnymi, o łącznej objętości gabionów - 149,50 m³,
11) pogłębienie i odmulenie istniejącego dna kanału na szerokości 3,0 m i wyrównanie do spadku 0.5% wraz z
wyprofilowaniem i oczyszczeniem skarp, na długości - L = 47,50 m,
12) element wylotowy żelbetowy w postaci niecki rozprężającej o wymiarach zewnętrznych: 5,3×3,6×2,8m i
grubości ścianek 0,30m wraz z barierą ochronną, wraz z robotami ziemnymi - kpl. 1,
13) drenaż odwadniający z karbowanych rur drenarskich z PVC-u o średnicy Ø160/145 mm wraz z robotami
ziemnymi i towarzyszącymi - L = 679,40 m,
14) kompletna systemowa studzienka drenarska z rury karbowanej z tworzywa o średnicy Ø425 mm, o średniej
głębokości ok. 2,0 m, z osadnikiem H=0,40 m – 32 kpl.,
15) ścianka szczelna z grodzic stalowych Omega typu PAL 30 40, G62 itp. zabita na głębokość 3,0 m, wraz z
obcięciem o długości - L = 5,0 m,
16) wykonanie palisady z palików Ø8 cm wbitych na głębokość 1,5 m - 16,00 m,
17) wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia łamanego lub polnego o wielkości 8–22 cm - 6,00 m³,
18) plantowanie, humusowanie oraz obsiew mieszanką traw terenu płaskiego oraz skarp kanału otwartego – 4,2
tys. m².
6. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego
nadzorowana i gwarantowana.
7. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia i w jego okolicy przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa
w tym postępowaniu) w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postępowania przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem
przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym Wykonawca powinien zgłosić ten fakt
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Część III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45100000, 45232130, 45232400

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Niniejsze zamówienie publiczne stanowi część Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy″ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie
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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.
2. 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.
3. Szacunkowa wartość zamówienia bez podatku VAT podana w niniejszym ogłoszeniu zawiera wartość
zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 158 758,28 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
I. Wadium.
1. Wysokość wadium.
1) każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 50.000,00 PLN
(wadium słownie: pięćdziesiąt 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),
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e) jednoznaczne zagwarantowanie wypłat należności, zawierające oświadczenie o okolicznościach
stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013. poz. 907) tekst jednolity, 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,
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),
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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,
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,
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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:
1. 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.
2. Płatności będą dokonywane w PLN.
3. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę
i sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. 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:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).
2. 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,



Dz.U./S S224
19/11/2013
389166-2013-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/24

19/11/2013 S224
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/24

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
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. 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.
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.),
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.),
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

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: 1. 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, (Dz. U. z 2013. poz. 907) tekst jednolity, dalej (ustawa Pzp), dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
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)9. niniejszego
ogłoszenia.
2. 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
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w niniejszym punkcie powinien spełnić każdy z
Wykonawców samodzielnie).
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).
3. 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
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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
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. 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) 2.
niniejszego ogłoszenia:
1) pkt. III.2.1) 2.2) do III.2.1) 2.4) i pkt. III.2.1) 2.6) – 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) 2.5) 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.
5. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty o
których mowa powyżej w pkt. III.2.1) 4.1) lit. a) i c) oraz pkt. III.2.1)4.2) 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)4.1) lit. b), niniejszego ogłoszenia, 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.III.2.1)4. 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) 5. niniejszego ogłoszenia 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. 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, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 8 do IDW – (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, z której będzie wynikać,
że Wykonawcy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu
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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 złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.
9. 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 9 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).
10. Dokumenty są składane w formie oryginału 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,
- 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. 26 ust. 2d ustawy Pzp, albo
informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
które muszą zostać złożone w formie oryginału.
11. 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).
12. 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.
13. 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.
14. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. 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.
16. 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 brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
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podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2), Sekcji III.2.3) niniejszego
ogłoszenia.
17. 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.
18. 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, (Dz. U. z 2013. poz. 907) tekst jednolity, dalej (ustawa Pzp) i zweryfikowania zdolności Wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1) lit. a),b),c) niniejszego ogłoszenia należy wraz z ofertą –
pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanej części
sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, (w celu wykazania spełniania warunku,
którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”
pkt 1.1) lit. a) niniejszego ogłoszenia),
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, (w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony
w Sekcji III.2.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.1) lit. b) niniejszego
ogłoszenia),
3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, (w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2).
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.1) lit. c) niniejszego ogłoszenia).
2. 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.
3. Dokumenty są składane w formie oryginału 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,
- 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. 26 ust. 2d ustawy Pzp, albo
informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
które muszą zostać złożone w formie oryginału.
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4. 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).
5. 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.
6. 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.
7. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. 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.
9. 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 brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
10. 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.
11. 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.
12. 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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013. poz. 907) tekst jednolity, 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) wykazać, że:
a) osiągnął w każdym roku z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, przychody ze sprzedaży netto (na podstawie „Rachunku zysku i strat”, dane wskazane w poz.

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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A. Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN
(słownie: dwa miliony złotych).
b) posiada środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych).
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
2. 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.
3. 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:
a) dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.2)1.1) lit. a),b),c) niniejszego ogłoszenia, a także innych
dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) dokumentów dotyczących w szczególności:
a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013. poz. 907) tekst jednolity, dalej (ustawa Pzp) i
zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, którego opis został zamieszczony
w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt. 1.1), lit. a) i b), pkt. 1.2) lit.
b), w pkt. 1.2) lit. c) niniejszego ogłoszenia należy wraz z ofertą – pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) 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 (w
celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3). „Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.1) lit. a) i b) niniejszego ogłoszenia).
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,
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- 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),
- 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 budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu,
2) wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do IDW – Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został
zamieszczony w Sekcji III.2.3). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.2) lit. b)
niniejszego ogłoszenia),
3) 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, (w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3).
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.2) lit. b) niniejszego ogłoszenia),
4) 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 celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3). „Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.2) lit. b) niniejszego ogłoszenia),
5) 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 niniejszej IDW, (w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został
zamieszczony w Sekcji III.2.3). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 1.2) lit. c)
niniejszego ogłoszenia),
2. Dokumenty są składane w formie oryginału 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,
- 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. 26 ust. 2d ustawy Pzp, albo
informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
które muszą zostać złożone w formie oryginału.
3. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do
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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).
3. 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.
4. 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.
5. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. 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.
7. 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 brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
8. 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.
9. 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. 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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. 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, (Dz. U. z 2013. poz. 907) tekst jednolity,
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:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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a) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie w terenie zurbanizowanym,
kanalizacji ogólnospławnej i/lub deszczowej i/lub sanitarnej z rur o średnicy co najmniej 1500 mm i o wartości
nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto (bez podatku VAT),
b) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót melioracyjnych wraz z umocnieniem
brzegów cieku wodnego gabionami o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt
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 (zakończenie) robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do
wystawienia Świadectwa Przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania
Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Każda wykonana robota budowlana może jednoznacznie potwierdzić spełnienie dwóch warunków udziału
w postępowaniu z pkt. III.2.3)1.1) lit. a) i b) niniejszego ogłoszenia – Zamawiający uzna taką robotę jako
spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w jednej robocie budowlanej.
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.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 2) 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.
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)9. niniejszego
ogłoszenia.
b) dysponowanie odpowiednim 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
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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 kwalifikacje:
- 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 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 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 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 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy lub Kierownik robót z
zakresu robót instalacyjnych sanitarnych,
- posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji
co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i/
lub deszczowej i/lub sanitarnej z rur o średnicy co najmniej 1 200 mm i o długości nie mniejszej niż 150 mb
(słownie: sto pięćdziesiąt metrów bieżących),
- 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 – 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, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w
zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
c. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
- posiadać łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót konstrukcyjno-
budowlanych,
- posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi 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 kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Wykonawca wykaże, że posiada wielkość średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebność personelu
kierowniczego w każdym roku z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w ilości co najmniej 10 pracowników oraz co najmniej
3 osoby personelu kierowniczego (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie).
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Uwaga:
- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika budowy oraz Kierownika robót, z wyjątkiem
przypadków gdy jest to zabronione przepisami ustawy Prawo budowlane oraz nie wyraża zgody na łączenie
funkcji Kierownika Zespołu – Przedstawiciela Wykonawcy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót,
- przez wykonanie (zakończenie) robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do
wystawienia Świadectwa Przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania
Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia),
- posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane 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 Prawo budowlane, 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
– Prawo budowlane 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 Prawo budowlane, 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 Prawo budowlane,
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 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)1.2) lit. b) 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 zdolne do
wykonania zamówienia jedynie w przypadku posiadania wymaganych lat kalendarzowych posiadanego
doświadczenia przy faktycznym uczestnictwie osób w realizacji robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca
wykaże doświadczenie zawodowe osób poprzez wykazanie kilku robót budowlanych w tym samym czasie,
Zamawiający uzna okres takiego doświadczenia tylko jeden raz,
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- jeżeli Wykonawca wykaże okres doświadczenia zawodowego zdolnych osób zdolnych do wykonania
zamówienia 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.
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.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
3/FS/2013/2b-II

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.12.2013 -
11:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 209,01 PLN
Warunki i sposób płatności: Warunki i sposób płatności: Płatne za pobraniem pocztowym 209,01 PLN (z
podatkiem VAT 23 %_) (słownie: dwieście dziewięć złotych 01/100) 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
27.12.2013 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.12.2013 - 11:15
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: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie 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.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia podany w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia wynosi 18 miesięcy, 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 – 24 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości
Robót lub części.
4. 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.
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5. Niniejsze zamówienie jest jednym z kontraktów na roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej oraz modernizacją gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy, przewidzianych
do realizacji w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Głuchołazy″, którego łączna wartość szacunkowa przekracza 20 000 000,00 EUR.
6. Zamówienie jest objęte kontrolą uprzednią zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 169 do 171a ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określające warunki zmian, zgodnie z pkt. 30 Części I SIWZ -
Informacji dla Wykonawców.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków
ochrony prawnej.
Zgodnie z ustawą Pzp, środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:
- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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,
- organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, dalej (KIO) przysługuje również
Zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Odwołanie.
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1) wymagania formalne odwołania.
W art. 180 ust. 3 ustawy Pzp zostały określone wymagania formalne odwołania, zgodnie z którymi odwołanie
powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy Pzp,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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- określać żądanie oraz
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
2) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis,
3) terminy na wniesienie odwołania.
Podstawa wniesienia odwołania:
a) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp - termin na wniesienie odwołania
wynosi 10 dni,
b) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp - termin na wniesienie
odwołania wynosi 15 dni,
c) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dz.Urz.UE, a jeżeli postępowanie prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej - termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni,
d) wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 3) lit. a. do c. odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.
UWAGA!
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu,
4) uchylenie zakazu zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 183 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może zgłosić wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy
do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. KIO uchyla zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy
mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. KIO rozpoznaje wniosek w terminie 5 dni od
dnia złożenia wniosku,
5) przystąpienie do postępowania odwoławczego.
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub
odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia
rozprawy,
6) odpowiedź na odwołanie.
Zgodnie z art. 186 ustawy Pzp Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź
ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji KIO jest zobligowana umorzyć postępowanie
odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie
Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw
przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji KIO rozpoznaje wniesione odwołanie,
7) cofnięcie odwołania.
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Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w
takim przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
3. Skarga.
Na wyrok Krajowej KIO Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby,
bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:
- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
- wskazanie dowodów,
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.11.2013
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