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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 
1. Zamawiającym jest: „Wodociągi” Sp. z o.o. 

• adres Zamawiającego: ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 
• tel.: +48 77 439 19 32, 
• fax.: +48 77 439 17 42, 
• nazwa banku oraz nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 

nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719, 
• NIP: 755-000-63-65, 
• Regon: 530569528, 
• KRS: Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym     

w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000022810, 
• kapitał udziałowy: 21 829 000,00 zł., 
• godziny pracy: w dniach roboczych od 07.00 do 15.00, 
• adres strony internetowej: www.wodgluch.pl 
• pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do sekretariatu „Wodociągi” Sp.          

z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy w godzinach pracy. 
 
 
2. Definicje. 
 
1. Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

1) Zamawiającego – naleŜy przez to rozumieć stronę udzielającą niniejszego 
zamówienia; „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 

2) Wykonawcę – uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, 

3) Beneficjenta – naleŜy przez to rozumieć „Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 
48-340 Głuchołazy, Polska, będąca jednoosobową spółką Gminy Głuchołazy. 

4) JRP – naleŜy przez to rozumieć Jednostkę Realizującą Projekt, 
5) InŜyniera – naleŜy przez to rozumieć (zgodnie z terminologią FIDIC) osobę fizyczną 

lub prawną odpowiedzialną za prowadzenie Zadań w imieniu Zamawiającego zgodnie 
z zapisami Ogólnych Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych              
i inŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, 

6) Postępowanie – naleŜy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie  zamówienia 
publicznego, 

7) Projekt – naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 
Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/08 pn. „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”, 

8) Zadanie – naleŜy przez to rozumieć część Projektu będącą przedmiotem odrębnego 
Zamówienia, 

9) Roboty – naleŜy przez to rozumieć, stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać 
wykonane (włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia 
załoŜonych celów Projektu, 

10) Dosięgnik – naleŜy przez to rozumieć, element sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej mierzony od sieci głównej do granicy posesji, 

11) Wykonawcę robót – naleŜy przez to rozumieć, firmę/osobę prawną wykonującą 
zadanie, 

12) Instytucję Zarządzającą – naleŜy przez to rozumieć Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, 
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13) Ustawę Pzp – naleŜy przez to rozumieć ustawę - Prawo Zamówień Publicznych, 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.), 
 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy Pzp. 

 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  
Pełnienie funkcji InŜyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, 
(wykonawstwo robót budowlano-montaŜowych wg czerwonego FIDIC-a: „Warunki 
Kontraktowe dla Budowy dla robót inŜynieryjno – budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i 
opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004) oraz z przepisami polskiego 
Prawa budowlanego i zasadami wdraŜania Programu Spójności dla wszystkich Zadań 
realizowanych w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór i zarządzanie 11 zadaniami na roboty zgodnie    
z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz wsparcie i pomoc 
pracownikom Jednostki Realizującej Projekt utworzonej w strukturze organizacyjnej 
Beneficjenta – „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach. 
 

3. Pełnienie funkcji InŜyniera, polega na zorganizowaniu w imieniu Zamawiającego procesu 
budowy obejmującego rozwój i modernizację gospodarki wodno − ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy: 
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, 
2) dokonywanie rozliczeń finansowych projektu z instytucją zarządzającą poprzez 

opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami, 
3) dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie 

raportów (początkowego, miesięcznych, kwartalnych, rocznych, końcowego) oraz 
opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, 
rocznych, końcowego). 

4) wsparcie Jednostki Realizującej Projekt, utworzonej w strukturze Beneficjenta. 
 
4. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): na terenie gminy Głuchołazy.  

  
5. Rodzaj zamówienia: usługi. 

 
6. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: 

1) główny przedmiot: 71.54.00.00-5 – Usługi zarządzania budową 
2) dodatkowe przedmioty: 

� 72.22.40.00-1 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 
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� 71.31.00.00-4 – Doradcze usługi inŜynieryjne i budowlane, 
� 71.52.00.00-9 – Usługi nadzoru budowlanego. 
  

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

 
 
5. Zamówienia częściowe. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
6. Zamówienia uzupełniające. 
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
 
7. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji 
elektronicznej. 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
 
8. Termin wykonania zamówienia. 
 
1. Termin realizacji umowy określa się od dnia podpisania umowy, do dnia zakończenia 

najdłuŜej trwającego zadania na roboty budowlane, wydłuŜony o okres gwarancji             
i rękojmi na te roboty budowlane, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 30.06.2014 r. 
 

2. W przypadku gdyby w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła konieczność zmiany 
terminu realizacji robót budowlano − montaŜowych nad którymi InŜynier będzie 
sprawował nadzór, to czas pracy równieŜ ulegnie odpowiednio zmianie o czas trwania 
tych robót, wydłuŜony o okres gwarancji i rękojmi na te roboty. 

 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia  tych warunków. 

 
1. Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego                 

i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później 
niŜ 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.  

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
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1) posiadania wiedzy i doświadczenia. W szczególności Wykonawcy muszą spełnić 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): 
wykaŜą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: wykaŜą, Ŝe w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, naleŜycie wykonali co najmniej 3 usługi o charakterze             
i złoŜoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie, w tym co najmniej: 
 
a) dwie usługi polegające na sprawowaniu nadzoru, jako InŜynier lub, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub 
równowaŜne) na roboty z zakresu gospodarki wodno − ściekowej o łącznej 
wartości robót nie mniejszej niŜ 30.000.000,00 PLN netto (słownie; trzydzieści 
milionów złotych). 
Przez wykonanie usługi naleŜy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 
wystawienia świadectwa przyjęcia/protokołu odbioru, 

 
b) jedną usługę obejmującą pełnienie funkcji InŜyniera lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równowaŜne) dla 
zakończonej budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  lub sieci 
wodociągowej o długości co najmniej 20 km, oraz trzech kompletnych 
przepompowni ścieków. 
Przez wykonanie usługi naleŜy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 
wystawienia świadectwa przyjęcia/protokołu odbioru. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do IDW – Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty 
potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie – wystawione w formie 
referencji przez Zamawiających na rzecz których Wykonawca świadczył usługi 
wskazane w wykazie, (referencjami mogą być np.: listy referencyjne, protokoły 
odbioru).   
 
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez 
Wykonawców usługi zostały wykonane naleŜycie, zawierały, co najmniej: 
• wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 

realizował usługi których dokumenty dotyczą, 
• wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, 
• wskazanie zakresu usług, 
• wskazanie wartości usług, 
• wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
• wskazanie miejsca wykonania, 
• opinię podmiotu, na rzecz którego realizowana była usługa, stwierdzająca, Ŝe 

usługa była wykonana naleŜycie. 
 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawcy muszą spełnić następujące 
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
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zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne 
kwalifikacje i doświadczenie): 
wykaŜą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują 
wykwalifikowanymi osobami, odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz kontrolę 
jakości, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz              
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu wykonywania przez nich 
czynności, posiadanymi uprawnieniami oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, dla następujących kluczowych stanowisk: 

 
a) Ekspert Nr 1 – 1 osoba: Kierownik zespołu – InŜynier Rezydent, niniejsza 

osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 
• wykształcenie wyŜsze, 
• co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w bezpośrednim zarządzaniu 

inwestycjami budowlanymi, 
Przez doświadczenie zawodowe, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia 
funkcji InŜyniera Rezydenta lub Kierownika zespołu. 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji InŜyniera Rezydenta lub Kierownika Zespołu 
co najmniej jednego zakończonego i rozliczonego zadania w sektorze wodno-
ściekowym realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub 
równowaŜne), o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niŜ 
20.000.000,00 mln PLN netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 

 
b) Ekspert Nr 2 – 1 osoba: Specjalista ds. obmiarów, niniejsza osoba musi 

posiadać następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako specjalista w zakresie 

kosztorysowania, wykonywania obmiarów i rozliczania robót w tym co 
najmniej 1 rok pracy w zespole InŜyniera, 

• doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano – montaŜowych w sektorze 
wodno ściekowym, sporządzania raportów i sprawozdań finansowych przy co 
najmniej jednym zakończonym i rozliczonym projekcie o wartości robót nie 
mniejszej niŜ 10.000.000,00 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych), 

 
c) Eksperci Nr 3, Nr 4 i Nr 5 – 3 osoby : Inspektorzy Nadzoru – specjaliści 
w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych, kaŜda z tych osób musi 
posiadać następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy 

lub Kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru, robót sanitarnych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia 
tych funkcji. 

• doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami sanitarnymi w co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub 
burzowej lub oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody o wartości robót 
nie mniejszej niŜ 10.000.000,00 PLN netto (słownie: dziesięć milionów 
złotych). 

• 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 
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technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów i są nadal waŜne. 

 
d) Ekspert Nr 6 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie 
robót konstrukcyjno-budowlanych, niniejsza osoba musi posiadać 
następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy 

lub Kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru, robót budowlanych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia 
tych funkcji. 

• 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 odpowiadające im 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal waŜne. 

 
e) Ekspert Nr 7 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie 
robót drogowych, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy 

lub kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru, robót drogowych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia 
tych funkcji. 

• 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 odpowiadające im 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal waŜne. 

 
f) Ekspert Nr 8 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie 
robót, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik budowy 

lub kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru robót sieci, instalacji    
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia 
tych funkcji.  

• 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.         
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w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, 
poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów i są nadal waŜne. 
 

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

niniejszej IDW − Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a takŜe zakres 
wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, oraz 

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

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

 
Wszystkie osoby  wskazane do wykonania niniejszego zamówienia nie władające 
językiem polskim,  powinny posługiwać się przy realizacji zamówienia tłumaczem. 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości łączenia funkcji Ekspertów przez jedną 
osobę.  
 
Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte w Załącznikach Nr 3 do 5 do 
niniejszej IDW, muszą jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby 
wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W szczególności Wykonawca musi spełnić 

następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa 
– w tym celu dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, 
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): 

 
a) Wykonawca misi wykazać, iŜ w ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jego średnioroczne 
przychody ze sprzedaŜy netto wyniosły co najmniej 1.500.000,00 PLN (słownie: 
jeden milion pięćset tysięcy złotych). 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoŜy 
rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego 
(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 
sprzedaŜy – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres. 

 
b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN 

(słownie: jeden milion złotych) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). 
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W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej 
niŜ 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 
2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)                   
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złoŜyć 
opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

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

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 
 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia 
stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 
 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 
 

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

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być 
złoŜony przedmiotowy dokument dla kaŜdego  z nich),   
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5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich). 
 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców  w ofercie muszą być 
złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich). 

 
4. Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć oświadczenie   

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej IDW (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, oświadczenie moŜe być złoŜone przez kaŜdego z Wykonawców 
składających ofertę wspólną, jeŜeli kaŜdy z nich spełnia wszystkie warunki 
samodzielnie, albo moŜe być złoŜone wspólnie przez wszystkich 
Wykonawców, to znaczy, Ŝe na oświadczeniu naleŜy wypisać wszystkich 
Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele 
Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających  się o udzielenie zamówienia pełnomocnik). 

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

r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeŜeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt 9.3.: 
1) pkt 9.3.2) do 9.3.4) i pkt 9.3.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w 

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

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

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 

2) pkt 9.3.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. 
 

6. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów, dokumenty o których mowa powyŜej w pkt. 9.5.1) lit. a) i c) oraz pkt. 9.5.2)  
powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, natomiast dokumenty o których mowa powyŜej w pkt. 9.5.1) lit. b), powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
7. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej 
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w pkt. 9.5 niniejszej IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania. 
Postanowienia pkt. 9.6 niniejszej IDW stosuje się odpowiednio. 

 
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający moŜe 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 
przedłoŜonego dokumentu. 

 
9. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
10. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.2.3) niniejszej 

IDW, polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp (pkt 9.9 niniejszej IDW), wymaga się przedłoŜenia informacji,       
o której mowa w pkt 9.2.3) lit. b) niniejszej IDW, dotyczącej tych podmiotów. 
Wykonawca nie moŜe polegać na zasobach ekonomicznych innych podmiotów w 
rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 9.2.3) lit. a) oraz lit. c) 
niniejszej IDW. 

 
11. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, określonych w pkt 9.2.3) lit. a),b),c) 
niniejszej IDW, wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego 
warunku. 

 
12. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy Pzp (pkt 9.2.1) do 3) niniejszej IDW), polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (pkt 9.9. niniejszej IDW), a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 
9.3.1) do 6) niniejszej IDW. 

 
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz        

w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 9.10. oraz w pkt 9.12. niniejszej IDW, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 
14. W przypadku, gdy złoŜone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych 

walutach niŜ określono to w pkt. 9.2.1) do 3) niniejszej IDW, Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu         
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE), ten sam kurs Zamawiający 
przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. JeŜeli w tym dniu nie 
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będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE. 
 

15. Ocena spełnienia przedstawionych powyŜej warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złoŜonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iŜ postawione warunki Wykonawca spełnia. 
  

16. 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 zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  

 
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 9 
IDW, Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 

 
1) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do IDW – Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty 
potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie – wystawione w formie 
referencji przez Zamawiających na rzecz których Wykonawca świadczył usługi 
wskazane w wykazie, (referencjami mogą być np.: listy referencyjne, protokoły 
odbioru).   

 
2) wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW  – 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający 
posiadane kwalifikacje zawodowe, a takŜe zakres wykonywanych czynności, wraz       
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
 

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

 
4) oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć          

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW,  

 
5) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia pracowników         

u Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do IDW, 
 

6) rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego a w przypadku 
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających przychody netto ze sprzedaŜy – za okres ostatnich 3 lat 
obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

 
7) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych        
w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej       
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w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

 
8) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

 
9) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 
Załącznik nr 6 do IDW, 

 
10) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Pzp, 

 
11) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu − wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

 
12) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu − wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

 
13) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

 
14) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

 
15) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie     

z  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do 
niniejszej IDW,  

 
2. W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

 
1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz 
udowodnienie Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, 
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2) wszystkie dokumenty wymienione w pkt 9.10. oraz w pkt 9.12. niniejszej IDW, 

dotyczące podmiotów z których zasobów Wykonawca korzysta przy spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, 

 
− z zastrzeŜeniem, Ŝe kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 

tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
przez te podmioty, zgodnie z pkt 9.11. niniejszej IDW.  

 
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność             

z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeŜeniem w pkt 9.11. niniejszej IDW. 
W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność             
z oryginałem – dnia ....................”  podpis i pieczątka imienna Wykonawcy). 

 
4. Zamawiający, moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

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

5. JeŜeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek 
złoŜyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

6. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń o których mowa 
w pkt 10 niniejszej IDW, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym 
istniejącym w chwili ich składania.  

 
7. W przypadku złoŜenia 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. 

 
 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej 
Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 
niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aŜeby Pełnomocnikiem był jeden   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 
2. Pełnomocnictwo moŜe być udzielone w szczególności: 

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

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

4. 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: 
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1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 
być zrealizowanie zamówienia), 

3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców naleŜących do Konsorcjum, 
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
6) wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek           

z  jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji              
i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, 

7) zapis mówiący, Ŝe Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, 

8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

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

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

 
 
12. Wadium. 
 
1. Wysokość wadium: 

KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 
70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych.). 

 
2. Forma wadium: 

1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i moŜe być wniesione                 
w jednej lub kilku następujących formach:  
a) w pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
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 

musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące 
elementy: 
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, w przypadku Konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, 
jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin waŜności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw,  
i nie udowodnił, iŜ wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie”. 

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

określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe             

z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy”. 
   

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

 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) W przypadku wniesienia wadium w formie pienięŜnej naleŜy dokonać przelewu na 
rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: 
 
ING Bank Śląski S.A. 
nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719 
 
do oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

 
2) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach              

w oryginale dołączyć do oryginału oferty i w kopii do kopii oferty.  
 

4. Termin wniesienia wadium. 
1) wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 
Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,  

2) w wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym 
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, 

3) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 
 

5. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy 
Pzp. 
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6. Utrata wadium. 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe             

z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedz na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba 
Ŝe, udowodni, iŜ wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

 
 
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 

 
1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy.  

 
2. Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego 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 naleŜytego wykonania 
umowy w pełnej wysokości, niezaleŜnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

 
3. Forma zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

1) zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe 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 Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pienięŜnym,  

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

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

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

 
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę    

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

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

5) jeŜeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do 
niej odpowiednio treść pkt. 11.2.2) niniejszej IDW, 

6) jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 

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

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 

 
4. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

2) Wykonanie zamówienia i uznanie zamówienia za naleŜycie wykonane nastąpi przez 
podpisanie przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania przedmiotu 
umowy bez zastrzeŜeń. 

 
 
14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

 
 
15. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Wymagania podstawowe. 
1) kaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, 
2) ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 
3) oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

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

4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty 
przez pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał 
udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność           
z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego 
upowaŜnione, 

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

6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie 
nazwy firmy i siedziby, 
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7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. śadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ te przedstawione w formie oryginałów, nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 

2. Forma oferty 
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 

kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę pisemną i format nie 
większy niŜ A4. Arkusze o większych formatach naleŜy złoŜyć do formatu A4, 
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę,    

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

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

4) całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) zaleca się, aŜeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane 
przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie 
lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa a w treści oferty naleŜy umieścić informację z ilu stron składa się ten 
dokument.  Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego    
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 
i parafowane. 

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

7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast      
w przypadku pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 14.1.4) niniejszej IDW w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane                 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złoŜone 
w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę        
(lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej 
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie   z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją „Poświadczam za 
zgodność z oryginałem – dnia ....................”podpis i pieczątka imienna Wykonawcy, 

9) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

 
3. Zawartość oferty. 
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1) kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
1 do niniejszej IDW, 

b) Formularz Cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
1a do niniejszej IDW, 

c) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług, sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, 
Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie – wystawione w formie referencji przez 
Zamawiających na rzecz których Wykonawca świadczył usługi wskazane             
w wykazie,  

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający 
posiadane kwalifikacje zawodowe, a takŜe zakres wykonywanych czynności, wraz 
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW,  

e) Wykaz potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, oddzielnie dla 
kaŜdej osoby, która będzie uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia, sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW, 

f) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW, 

g) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej IDW, 

h) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej IDW, 

i) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru, 

j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

k) dowód wniesienia wadium,  
l) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej IDW, 

 
2) poŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści                           

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
 

1) Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2) Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji wynikających z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 
3) nie złoŜenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.4.1) niniejszej 

IDW nie wywołuje dla Wykonawcy Ŝadnych negatywnych skutków związanych z jego 
wykluczeniem lub odrzuceniem oferty.  

 
 
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
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1. Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym: 
Pan Tadeusz Szeremeta  
tel.  668 467 774 
fax. +48 77 439 17 42 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 
Pan Janusz Horodyski 
tel.  698 875 998 
fax. +48 77 439 17 42 

 
 
17. Miejsce termin i sposób złoŜenia ofert. 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: 

 „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy w sekretariacie w 
nieprzekraczającym terminie: 
 

do dnia 15.03.2010 r. do godziny 14.00 
 
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę naleŜy opisać następująco: 
 

 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12, 

48-340 Głuchołazy, Polska 
Oferta w postępowaniu na: 

Pełnienie funkcji InŜyniera, dla Projektu pn.: 
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno −−−− ściekowej na terenie gminy 

Głuchołazy”. 
Nr ref. 1/FS/2010  

Nie otwierać przed dniem: 15.03.2010 r. do godziny 14.15 
 

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

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

oferty do siedziby Zamawiającego. 
 
5. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do 

wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu 
oferty po terminie.   
 
 

18. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty. 

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

 



Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 

Pełnienie funkcji InŜyniera dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” 
Zadanie Nr XII-Nadzór nad robotami budowlanymi.                                                                                                       24 

2. Zmiana złoŜonej oferty. 
Zmiany poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złoŜenia kilku 
„ZMIAN”, kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr......”. 

 
3. Wycofanie złoŜonej oferty 

Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną / uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złoŜenia oświadczenia o 
wycofaniu oferty, do oświadczenia naleŜy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny 
KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne  - 
pełnomocnictwo). Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie 
naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 
 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 109  

 
w dniu  15.03.2010 r. o godzinie 14.15 

 
2. Tryb otwarcia ofert. 

1) otwarcie ofert jest jawne, 
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia,  
3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania, 

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

5) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu kaŜdej z ofert, poda obecnym: 
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c) informację dotyczącą ceny oferty, 

6. na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyŜej w pkt. 19.2.2)      
i 19.2.5) lit. b) i c) niniejszej IDW. 
 
 

20. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
 

3. Odmowa wyraŜenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 20.2 niniejszej IDW, 
nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 

4. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
5. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp). 
 
 
21. Opis sposobu obliczania ceny. 
   
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

 
2. Cena oferty powinna być obliczona na podstawie cen ryczałtowych poszczególnych 

Zadań, wartość pojedynczego zadania nie moŜe przekroczyć 20% kwoty 
ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest 
obliczyć cenę wypełniając Formularz cenowy, którego wzór stanowi – Załącznik Nr 1a 
do niniejszej IDW. 

 
3. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej 

IDW. 
 
5. Sposób zapłaty  i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały       

w części II niniejszej SIWZ – Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
6. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

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

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

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

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

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

niniejszej IDW, bez względu na sposób jej obliczenia, 
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b) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
Zamawiający zastrzega, iŜ katalog wymieniony w lit. a) i b) niniejszego punktu  
nie wyczerpuje moŜliwości poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych - 
Zamawiający poprawi wszystkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią     
w ofertach, uwzględni równieŜ konsekwencje rachunkowe dokonanych                  
w powyŜszy sposób poprawek, 

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

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

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

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

znaczenie: 
 

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
Kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
moŜe otrzymać oferta 

1) Cena ( C ) 100 % 100 punktów 
 
3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ). 

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

 
 C min  

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

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

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

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyŜszą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 

5. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 
 
23. Tryb oceny ofert. 
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1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złoŜonej oferty 
oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany   
w jej treści, 

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

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

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
 

− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

 
2. Sprawdzanie  wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
informacji. 

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

3) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt. 3) ustawy Pzp, niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 
3. Oferta z raŜąco niską ceną. 

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, 

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

3) Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub 
b) jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe 

oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
4. Uzupełnienie oferty. 

1) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, 
chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
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warunków udziału w postępowaniu, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

2) Zamawiający moŜe takŜe wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 
5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

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

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

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

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

 
7. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
8. UniewaŜnienie postępowania. 

1) Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie                  
z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 pkt 1) do 7) ustawy Pzp, 

2) na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość 
uniewaŜnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki 
pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki              
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia           
o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

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

1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie 
zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej IDW, 

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

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

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

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

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

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

4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informację o której mowa w pkt. 23.8.3 lit. a) niniejszej IDW, na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
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5) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie 
odrębnym pismem powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp.  

 
     

10. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej. 
KaŜdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną                  
w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym 
do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaŜe miejsce, termin         
i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 
ustawy Pzp. 

 
 
24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia. 

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

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

2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,  
6) podlega uniewaŜnieniu: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego           

w niniejszej SIWZ. 
 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 11.4 niniejszej IDW. 

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

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

 
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niŜ 10 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie 
później jednak niŜ przed terminem związania ofertą (z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 1a 
ustawy Pzp). 
 

6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 
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25. Środki ochrony prawnej. 
 

1. Informacje ogólne. 
1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi jeŜeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

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

3) środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 24.1.1) i 2) niniejszej IDW są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

 
2. Odwołanie. 

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

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

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

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu, 

5) szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198  
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. 

 
 
26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający   

i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
 
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyŜszych dokumentów faksem na numer   
+48 77 439 17 42,  

 
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyŜej uwaŜa 
się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się 
on zapoznać z ich treścią. 
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5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania − pod warunkiem,    
Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ponadto 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.wodgluch.pl 

 
6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 26.5. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

7. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku        
o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 

8. Pytania naleŜy kierować na adres Zamawiającego: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12,  
48-340 Głuchołazy, Polska 
z dopiskiem:  
Pełnienie funkcji InŜyniera, dla Projektu pn.:  
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”,  
Nr referencyjny 1/FS/2010 
 

9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

 
10. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

moŜe zmienić treść SIWZ. 
 
11. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ, o których mowa w pkt. 26.5-7 niniejszej 

IDW, Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej. 

 
12. W przypadku dokonania wyjaśnień lub zmiany treści SIWZ, o których mowa w pkt. 26.10 

niniejszej IDW, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 
ustawy Pzp. 

 
13. Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania wyjaśniającego w oparciu o art. 87 ustawy Pzp do złoŜenia wyjaśnień      
w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania 
Wyjaśniającego. 
 

14. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców       
w celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie 
zebrania Zamawiający zamieści równieŜ na stronie internetowej na której udostępniona 
jest SIWZ. 
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Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o 
wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym 
przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniona 
jest specyfikacja. 

 
 
27. Podwykonawstwo. 
 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty. 

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

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

2. Zamawiający, przewiduje równieŜ następujące moŜliwości dokonania zmiany zawartej 
umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione 

zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 
2) terminu realizacji zadania, który moŜe ulec zmianie w przypadkach, na które 

Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia 
okoliczności lub zdarzeń uniemoŜliwiających realizację w wyznaczonym terminie 
przedmiotu zamówienia, bez moŜliwości usunięcia lub likwidacji powyŜszych 
okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu 
zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, 
konieczności zmiany terminu umownego, 

3) przedłuŜenia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy przedłuŜony zostanie 
termin realizacji Zadań, stosownie do rzeczywistego zakończenia okresu zgłaszania 
wad, dla najdłuŜej trwającego Zadania na roboty budowlane, nad którymi 
sprawowany będzie nadzór. 

4) przedłuŜenia terminu umownego zakończenia prac, jeŜeli niedotrzymanie tego 
terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków 
wynikających z zawartej umowy, 

5) zmiany personalnej na stanowisku Eksperta, która moŜe nastąpić za zgodą 
Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na Ŝądanie Zamawiającego 
wskazując powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany 
we wniosku kandydat na stanowisko Eksperta musi spełniać odpowiednio warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z SIWZ Część I – IDW, pkt. 9.2.2) lit. a) 
do  f). 

6) otrzymania pozytywnej Decyzji Komisji Europejskiej dla Projektu pn.: „Rozwój             
i modernizacja gospodarki wodno − ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”, 
zawierającej zmiany zakresu Zadań, terminy realizacji, czy teŜ ustalającej dodatkowe 
postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany.     

 
 
29. Wykaz załączników do IDW. 
 

1. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
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Lp. Oznaczenie 

załącznika 
Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2. Załącznik Nr 1a Wzór Formularza Cenowego. 
3. Załącznik Nr 2 Wzór wykazu wykonanych usług. 
4. Załącznik Nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, 
a takŜe zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 

5. Załącznik Nr 4 Wzór potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, 
oddzielnie dla kaŜdej osoby, która będzie uczestniczyć             
w wykonaniu zamówienia. 

6. Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

7. Załącznik Nr 6 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy 
Pzp 

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

 
2. Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 14 

niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz  odmiany 
wyrazów wynikające ze złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą 
zmieniać treści Załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                   1/FS/2010 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

2. WYKONAWCA: 
 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faksu 
 

 

Adres e-mail 
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4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 
 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

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

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
  

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

..............................................PLN  

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

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

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

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

zgodnie z załączonym wykazem cen w Formularzu Cenowym, 
 

4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŜytego wykonania 
zamówienia. 

 
5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r., 
 

6) uwaŜamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w IDW, tj.        
60 dni od terminu składania ofert.  
 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
 

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

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

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

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Ŝadne        
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 
(niepotrzebne skreślić) : 
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Strony w ofercie  
(wyraŜone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1.    
2.    
3.    

 
12) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia 

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

 
l.p. Nazwa części zamówienia  

 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
 

13) wadium wniesione w formie pienięŜnej naleŜy zwrócić na rachunek Wykonawcy: 
 
............................................................................................................................. 

 
 
5. Podpis(y): 
 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 1a – Wzór Formularza Cenowego. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                        1/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

 
na kwotę ryczałtową podaną w Formularzu Ofertowym składają się kwoty za pełnienie 
funkcji InŜyniera, dla następujących Zadań (wartość pojedynczego zadania nie moŜe 
przekroczyć 20% kwoty ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym pkt.4.1) 
Załącznik Nr 1  do IDW): 
 
Lp. Nr 

Zadania 
Pełnienie roli InŜyniera dla Zadań Cena usługi netto 

PLN 
Cena usługi brutto 

(z VAT) PLN 
1. I System wodociągowo-kanalizacyjny na 

obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a 
w miejscowościach Markowice, Polski 
Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie. 

  

2. II System wodociągowo-kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b 
w miejscowości Konradów. 

  

3. III System wodociągowo-kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1c 
w miejscowościach Biskupów, Burgrabice, 
Sławniowice, Gierałcice. 

  

4. IV System wodociągowo-kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1d 
w miejscowościach Charbielin, Nowy Las. 

  

5. V System wodociągowo-kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e 
w miejscowościach Jarnołtówek, Pokrzywna. 

  

6. VI System wodociągowo-kanalizacyjny                
w Głuchołazach kanalizacja sanitarna i 
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wodociągowa - zadanie 2a 
7. VII System wodociągowo-kanalizacyjny w 

Głuchołazach kanalizacja deszczowa -  
zadanie 2b.  

  

8. VIII Modernizacja ujęcia i SUW „Biała Głuchołaska” 
w Głuchołazach - zadanie 3a.  

  

9. IX Budowa ujęcia i SUW Sławniowice - zadanie  
3b. 

  

10. X Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - 
zadanie 3c. 

  

11. XI System monitoringu i sterowania urządzeniami 
wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3d. 

  

 
Ogółem za całość zamówienia 
 

  

 
 

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

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 2 - Wzór wykazu wykonanych usług.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 
                       1/FS/2010 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

OŚWIADCZAM(Y), śE:  

Stosownie do treści pkt. 9.2.1) IDW wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego 
zamówienia: 

Data wykonania usługi w 
okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu 
składania ofert 

Lp. Nazwa, rodzaj 
i zakres usługi 

Wartość  
netto 
usługi 
PLN 

  początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

Odbiorca usługi 
 (nazwa 

inwestora, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy 
(wypełniają 
Wykonawcy 
wspólnie 

ubiegający się 
o zamówienie) 

1. 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

2. 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

3. 
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Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyŜej usług. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający 
naleŜytego wykonania danej usługi skutkuje nie uznaniem danej usługi za naleŜycie 
wykonaną. 
 
W przypadku podania przez Wykonawców danych w innych Walutach niŜ PLN, Zamawiający 
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. JeŜeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 
kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej 
tabeli kursów NBP, przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE. 
  
 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć      
w wykonaniu zamówienia, potwierdzający posiadane 
kwalifikacje zawodowe, a takŜe zakres wykonywanych 
czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                         1/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści pkt 9.2.2) lit. a) do f) IDW, przedstawiam wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę 
jakości. 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
l.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 

 
Zakres wykonywanych 

czynności 
 

Informacja o podstawie 
do dysponowania tymi 

osobami 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
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PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 4 – Wzór potwierdzający posiadane wykształcenie   
i doświadczenie, oddzielnie dla kaŜdej osoby, która będzie 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                         1/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 

WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Wzór potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, oddzielnie dla kaŜdej osoby 
wymienionej w Załączniku nr 3, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

 
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada następujące 
wykształcenie i doświadczenie: 
 
Wykonawca przedstawia wg podanego poniŜej wzoru informacje o osobach wskazanych 
Załączniku Nr 3 do niniejszej IDW. Niniejsza informacja winna być złoŜona dla kaŜdej osoby 
wskazanej w Załączniku Nr 3 oddzielnie. Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te 
informacje, które uwaŜa za istotne w świetle wymagań postawionych w niniejszej IDW. 
Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego 
w pkt. 9.2.2) IDW wykształcenie i doświadczenie.  
 
Imię i nazwisko osoby 
 

 

Proponowana funkcja 
 

 

Wykształcenie 
 

 

Uzyskany tytuł 
 

 

Znajomość języka polskiego 
 

Tak  /  Nie* 

*niepotrzebne skreślić 
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Doświadczenie zawodowe: 
 
l.p. Nazwa i adres 

pracodawcy 
Okres 

zatrudnienia  
od – do 

(podać dzień, 
miesiąc, rok) 

Stanowisko Zakres  
wykonywanych 

czynności 

Posiadane 
uprawnienia 
budowlane 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

Doświadczenie w realizacji wymaganych przedsięwzięć: 
 

lp. Nazwa przedsięwzięcia Data realizacji Wartość  
netto 
PLN 

Nazwa i adres 
inwestora 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
W przypadku podania przez Wykonawców danych w innych Walutach niŜ PLN, Zamawiający 
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. JeŜeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 
kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej 
tabeli kursów NBP, przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE. 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia, Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                         1/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
waŜne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                     
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, wydane 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 odpowiadające 
im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal waŜne: 
 
l.p. Imię i nazwisko Posiadane uprawnienia budowlane Numer i data wydania uprawnień 

 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
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PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1. ustawy Pzp  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                         1/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): 

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

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

 
Art. 24.  

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm). 

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

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
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2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                       1/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji InŜyniera,  
dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): 
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
Pełnienie funkcji InŜyniera, dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”: 
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

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

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

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

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
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3) 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


