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TOM I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 
1 Nazwa i adres Zamawiającego 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie 

ul. Lubliniecka 3 a 
46- 300 Olesno 
Numer KRS:  0000664634 
REGON  366188365 
NIP   576-158-03-96  
 

2 Rodzaj zamówienia 

Rodzaj zamówienia do celów określenia trybu udzielenia zamówienia oraz wielkości 
procedury: 

- ROBOTY BUDOWLANE  

 

3 Tryb udzielenia zamówienia 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych: 

a) w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  

b) w „Regulaminie udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie” - Załącznik nr 1 – 
Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz 

c) w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku”, 

a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.  

Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe”) udzielane jest w celu wykonywania 
działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 
ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub 
kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków 
lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.  

Wartość zamówienia przekracza równowartość 30.000 euro, lecz jest niższa od kwoty 
5.548.000 euro dla robót budowlanych, określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. 
ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 
2479 ze zm.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W związku z tym 
na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy PZP do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów 
tej ustawy. 

Zamówienie prowadzone jest w trybie PRZETARGU zgodnie z ZASADĄ 
KONKURENCYJNOŚCI, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 
lipca 2017 roku, na podst. „Regulaminu udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie” - Załącznik nr 
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1 – Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 

Niniejsza SIWZ ze wszystkimi do niego załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi 
uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 

SIWZ z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego 
http://bip.oleskiewodociagi.pl  oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
i pobierane są samodzielnie przez Wykonawców. 

Trybem wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu jest procedura otwarta – 
zapytanie ofertowe. 

W niniejszym postępowaniu przyjęto „odwróconą kolejność oceny ofert" zwaną dalej 
„procedurą odwróconą” 

 

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie 
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i 
oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w składanych 
dokumentach i oświadczeniach. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest 
niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku 
z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na 
przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i 
uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach 
i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne 
pisemne oświadczenie (Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

4 Opis przedmiotu zamówienia 

4.1 Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlano-montażowe i projektowanie dla 
kontraktu 17 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” który jest 
realizowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie 
aglomeracji Olesno” nr POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, 
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,. 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie całości przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy i 
przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy 
istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi 
wyburzeniami ist. obiektów a także doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz 
wymianę zużytych elementów dot. 

- wyposażenie dyspozytorni w sprzęt – nowa stacja komputerowa do celów wizualizacji 
i sterowania procesami technologicznymi i nowa stacja komputerowa do celów 
monitoringu terenu, 

- wyposażenie laboratorium w sprzęt laboratoryjny i meble, 
- wyposażenie części socjalnej oczyszczalni w meble, 

http://bip.oleskiewodociagi.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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- rozbiórki obiektów istniejących przy ul. Mostowej – obiekty wraz z ich wyposażeniem: 
punkt zlewny i budynek krat, 

- budowy nowych obiektów przy ul. Mostowej – obiekty wraz z wyposażeniem: budynek 
krat i magazyn wapna chlorowanego, 

- modernizacji obiektów istniejących przy ul. Mostowej – pompownia ścieków I°, 
- rozbiórki obiektów istniejących przy ul. Stobrówki – obiekty wraz z ich wyposażeniem: 

piaskowniki, złoża biologiczne, komora rozdziału, pompownia recyrkulatu, hala filtrów,  
- budowy nowego obiektu przy ul. Stobrówki w ramach dwóch ciągów technologicznych, 

do których należy: blok biologicznego oczyszczania ścieków, 
- modernizacji obiektów istniejących przy ul. Stobrówki w ramach dwóch ciągów 

technologicznych, do których należą: osadniki wtórne oraz komory zagęszczania i 
stabilizacji tlenowej osadów, 

- modernizacji / rozbudowy pozostałych obiektów istniejących przy ul. Stobrówki: 
pompownia recyrkulacyjna osadów; przepompownia odcieków, hydrofornia, poletka 
osadowe, budynek laboratorium, budynek kotłowni, system monitoringu wizyjnego 
oczyszczalni ścieków, drogi wewnętrzne i droga dojazdowa, ogrodzenie terenu 
oczyszczalni, zieleń, 

- budowy pozostałych nowych obiektów przy ul. Stobrówki: stacja mechanicznego 
podczyszczania ścieków (budynek, sitopiaskownik, stacja dawkowania koagulantu), 
punkt zlewny ścieków dowożonych, stacja dmuchaw, stacji odwadniania i higienizacji 
osadu, wiata wraz z placem składowania osadu, sieci międzyobiektowe, roboty 
elektryczne i AKPiA, w tym , ferma fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, 

- budowę 2-ch odcinków nowego rurociągu tłocznego ścieków tzw. bay-passów  o dł. 
łącznej ok 700 m wpiętych do   istniejącego rurociągu tłocznego z  centralnej 
przepompowni  przy ul. Mostowej do oczyszczalni ścieków w miejscach wskazanych 
w planie poglądowym 

- przeprowadzenie rozruchu i szkolenia personelu Zamawiającego. 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji 
koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji. 

 

UWAGA:  

Demontaż istniejących i budowa nowych stacji transformatorowych nie należy do zakresu 
Zadania, Wykonawca zrealizuje tylko zestaw złączowo-pomiarowy przy stacji 
transformatorowej zasilania podstawowego i rezerwowego.  

Ponadto Opłaty administracyjne związane z niezbędną wycinką drzew i krzewów pokrywa 
Zamawiający. 

 

Inwestycja będzie realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. 
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”. 

Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, należy to uwzględnić w 
harmonogramie robót. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Tomie III SIWZ. 

 

Projektowanie i budowa będą realizowane zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC – 
Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę – czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 
2008 z erratą- SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r) – nazywane dalej 
warunkami FIDIC – żółty FIDIC.  
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4.2 Nazwy i kody wg Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i 

budowa  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

  

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

  

Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej  

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

45232150-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody  

45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody 

45233140-2 Roboty drogowe  

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków  

45262700-8 Przebudowa budynków  

  

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

  

Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

4.3 Rozwiązania równoważne 

Zamawiający dopuszcza uwzględnianie rozwiązań równoważnych. 

1) Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego 
poprzez podanie standardu (specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia), 
dopuszcza się więc do zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym. Dopuszcza 
się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe – nie gorsze niż wskazane. Wskazane 
parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu robót budowlanych, usług 
projektowych i dostaw określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe 
i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.  

2) W sytuacji gdy Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia odpowiadał określonym 
normom, a jednocześnie stawia w SIWZ wymagania przekraczające wymagania zawarte 
w normach (kierując się uzasadnionymi potrzebami funkcjonalno użytkowymi i specyfiką 
zamówienia), zastosowanie mają zapisy SIWZ. 

3) Jeżeli opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm technicznych, które zawierają 
szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, to zawiera on również takie 
wymagania w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych przedmiotu 
zamówienia. 

4) W przypadku gdy przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, dopuszcza się rozwiązania 
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równoważne. 
 

4.4 Informacja o składaniu ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4.5 Informacja o składaniu ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4.6 Informacja o zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

 

5 Termin wykonania zamówienia 

5.1 Termin realizacji zamówienia. 

Projektowanie  
- Dla obiektu oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki i centralnej przepompowni 
ścieków przy ul. Mostowej.  

- Koncepcja programowo-przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania 
kontraktu 
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę- w terminie maks. do 7 
miesięcy od podpisania kontraktu. 
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej- w terminie maks. do 8 miesięcy od 
podpisania Kontraktu. 

- Dla 2 odcinków rurociągu tłocznego łączonej dług ok. 700m  
- Koncepcja programowo-przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania 
kontraktu 
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę- w terminie maks. do 8 
miesięcy od podpisania kontraktu. 
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej- w terminie maks. do 10 miesięcy od 
podpisania Kontraktu. 

 
Termin realizacji zamówienia rozumiany jako zakończenie robót budowlanych wyznacza 
się na 20 MIESIĘCY od podpisania kontraktu FIDIC. Jest to dzień w którym Inżynier 
Kontraktu uzna roboty budowlane za zakończone, co zostanie potwierdzone poprzez 
wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót.  

Procedura zgłaszania wad będzie obejmowała okres 12 miesięcy od zakończenia robót 
budowlanych, co zostanie potwierdzone wystawieniem Świadectwa Wykonania. 

Orientacyjny czas zakończenia robót budowlanych nastąpi do 15.11.2020 r. Zamawiający 
dopuszcza wydłużenie podanego terminu w sytuacji pojawienia się okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy np. wydłużająca się procedura wydawania decyzji o 
pozwoleniu na budowę czy problemów technologicznych związanych z pracą na czynnym 
obiekcie, co zostało przewidziane w zmianach do umowy (w TOM II KONTRAKT FIDIC - 
warunki szczególne). 

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych 
decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji – do 15.12.2020 r. 

5.2 Podstawowe definicje: 

Wyznacza się następujące definicje główne: 
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1) „Data Rozpoczęcia Robót Budowlanych" - jest to okres w którym Wykonawca 
Robót Budowlanych uzyskuje odpowiednią gotowość do rozpoczęcia Robót i 
protokolarnego odebrania "Terenu Budowy" (klauzula 8.1 . [Rozpoczęcie Robót] 
Kontraktu FIDIC, Część 2. Warunki Szczególne) - którą to gotowość potwierdza 
Inżynier Kontraktu w  akcie protokolarnego przekazania terenu budowy.  

Uwaga! W związku z koniecznością pracy na czynnym obiekcie, fizyczne przekazanie 
terenu budowy może następować etapowo, ale musi to być zgodne z planem 
przekazywania odpowiednich stref zgodnie z planem udostępniania terenu 
budowy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę w porozumieniu z 
Zamawiającym na etapie projektowania. 

2) „Data Ukończenia Robót Budowlanych" - jest to moment, w którym następuje 
zakończenie Robót Budowlanych potwierdzone pozytywnym wynikiem Prób 
Końcowych (klauzula 8.2 . [Czas na Ukończenie] Kontraktu FIDIC, Część 2. 
Warunki Szczególne) - co zostanie potwierdzone poprzez Inżyniera Kontraktu w 
Świadectwie Przejęcia Robót na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 
Kontraktu FIDIC, Część 2. Warunki Szczególne). Po tym okresie następuje 
zwolnienie 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania w ramach umowy na 
Roboty Budowlane. 

3) „Data Zakończenia Umowy na Roboty Budowlane" - Okres od Ukończenia 
Robót Budowlanych do Zakończenia Umowy wyznacza „Okres zgłaszania Wad" 
klauzula 1.1.3.7 . [„Okres Zgłaszania Wad"] Kontraktu FIDIC, Część 3. Warunki 
Ogólne) - jest to czas dokończenia przez Wykonawcę Robót Budowlanych prac 
zaległych oraz usuwania wad i usterek. - Okres ten kończy się wystawieniem 
Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Kontraktu na mocy klauzuli 11.9 
[Świadectwo Wykonania] Kontraktu FIDIC, Część 2. Warunki Szczególne).  

 

6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków; 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu postawione przez 
Zamawiającego tj.: 

A. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

B. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie do wykonania zamówienia; 
C. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
D. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 
 

6.1 Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy nakładają obowiązek  ich  posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje danego warunku.  

W celu potwierdzenia jego spełnienia Wykonawcy składają tylko „OŚWIADCZENIE O 
SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU" - Załącznik nr 4 do niniejszej 
SIWZ IDW.  
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Ocena spełnienia tego warunku nastąpi według  reguły spełnia / nie spełnia na podstawie 
złożonego oświadczenia  

 

6.2 Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia 

1. Warunki posiadania wiedzy i doświadczenia 

 
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym 
doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 
15 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki: 

 

1) B.1.min. dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie 
przebudowie lub modernizacji  oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem 
biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 
gdzie zakres rzeczowy każdej z robót obejmował m.in. budowę lub przebudowę 
elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków;  

2) B.2. min. dwa zamówienia na usługi których przedmiotem było wykonanie 
dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane i wykonawcze budowy, 
rozbudowy przebudowy lub modernizacji  oczyszczalni ścieków sanitarnych o 
przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 każda 
usługa, z podwyższonym usuwaniem biogenów, dla której uzyskano decyzję o 
pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna obejmować co najmniej branże: 
technologia oczyszczania ścieków, sieci i instalacje sanitarne, sieci i  instalacje 
elektryczne wraz z automatyką.  

 
 

Uwaga! 
(i) Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt 

budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo 
Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego.  

(ii) Pod pojęciem „wykonanie w okresie ostatnich 15 lat ...” rozumie się 
zakończenie realizacji odpowiednio robót budowlanych i usług projektowych w tym 
okresie, łącznie z podpisaniem protokołu odbioru końcowego (protokół odbioru 
datowany nie wcześniej niż 15 lat przed upływem terminu składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu). 

(iii) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączna zdolność 
techniczna - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego 
warunku. 

(iv) Roboty budowlane o których mowa w pkt. B.1. mogły być wykonywane jako 
zamówienie odrębne w formule "wybuduj" lub łącznie z projektowaniem o którym 
mowa w pkt. B.2. w formule "zaprojektuj i wybuduj" bez względu na rodzaj 
KONTRAKTU. 

(v) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości 
robót budowlanych zawierających dane w innych walutach niż PLN, 
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego 
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Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia robót. Jeśli w 
dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, 
zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej 
bezpośrednio przed dniem zakończenia. 

 

 

 

2. Ocena spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 
 

1. „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU" Załącznik NR 1 będzie stanowić wstępne potwierdzenie 
spełnienia tego warunku.  

2. W celu potwierdzenia ostatecznego spełnienia postawionego warunku na 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej 
złoży „Wykaz usług i robót budowlanych” – Załącznik nr 8 wraz z dowodami 
określającymi czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie. 

3. Dowodami poświadczającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone oraz że usługi zostały wykonane należycie są: referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane oraz usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
- inne dokumenty. Zamawiający uzna jakikolwiek dokument wskazujący, że 
zamówienie zostało wykonane należycie (np. Protokół odbioru, Referencje itp. lub 
inne dokumenty na podstawie których możliwa będzie obiektywna weryfikacja 
wiarygodności danych wykazanych w wykazie doświadczenia oraz zgodności 
danych z wymaganiami Zamawiającego, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie Wykonawcy; 

4. Wykonawca w wykazaniu posiadania wiedzy i doświadczenia może polegać na 
potencjale innych podmiotów niezależnie od stosunku łączącego go z tymi 
podmiotami. Wówczas zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami innego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Wówczas Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie w 
FORMULARZU OFERTOWYM – załącznik nr 1, nazwę Podwykonawcy wraz z 
zakresem prac jakie będą przez niego wykonywane. Dodatkowo Wykonawca 
którego oferta zostanie oceniona najwyżej przedłoży na żądanie Zamawiającego 
(w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni od 
wezwania) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów - Załącznik nr 10. Zobowiązanie musi zawierać co 
najmniej: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 
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5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub gdy oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, 
gdy będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 
podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Zamawiający może wzywać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7. Jeżeli zdolności techniczne Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do samodzielnego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

8. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku „Wiedza i Doświadczenie”  będzie 
dokonywana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie żądanych 
dokumentów. Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania a dokumenty 
Wykonawcy mają potwierdzać ich spełnienie. Brak któregokolwiek z żądanych 
dokumentów, złożenie dokumentów zawierających błędy lub nie potwierdzających 
spełnienie warunków, złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (pomimo 
wezwania do ich uzupełnienia i/lub korekty) spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 

9. Zamawiający może zbadać czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert 
w dwóch  przypadkach: 

1) W przypadku konieczności wykluczenia Wykonawcy, który złożył ofertę 
ocenioną najwyżej jeżeli przedłożone dokumenty pomimo ich uzupełnienia 
i/lub wyjaśnień nie będą potwierdzały spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu tego Wykonawcy; 

2) Jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej oraz przeszedł 
pozytywnie etap oceny dokumentów uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

W pozostałych przypadkach kompletnej ocenie ofert podlega tylko oferta 
Wykonawcy, który złożył ofertę która została oceniona najwyżej. 

 

Uwaga! 
Jeżeli Wykonawca posłuży się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
doświadczeniem Podwykonawców to zmiana Podwykonawców na etapie realizacji umowy lub 
rezygnacja z nich będzie możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych warunków przez 
Wykonawcę (lub Wykonawcę i nowego Podwykonawcę) w sposób równoważny, co wymaga 
dokonania ponownej oceny. 
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6.3 Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

1. Warunki dot. potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania 
warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie 
wykwalifikowanym Personelem technicznym [Potencjał Kadrowy Wykonawcy ] 
obejmuje dwa poniższe zespoły ekspertów: 

1) ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

W skład zespołu projektowego Wykonawcy wchodzą co najmniej: 

C.1.1 GŁÓWNY PROJEKTANT (branża sanitarna)  

 POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE BEZ OGRANICZEŃ W 
SPECJALNOŚCI INSTALACJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

C.1.2. PROJEKTANT 2 (branża budowlana). 

 POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE BEZ OGRANICZEŃ W 
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ 

C.1.3. PROJEKTANT 3 (branża elektryczna). 

 POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE BEZ OGRANICZEŃ W 
SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
ENERGETYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 

C.1.4. PROJEKTANT 4 (branża drogowa). 

 POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ 

C.1.5. AUTOMATYK. 

 POSIADAJĄCY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWEGO W WYKONYWANIU 

PROJEKTÓW Z ZAKRESU AUTOMATYKI I SYSTEMÓW STEROWANIA PRZY 

PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ 

WODNO-ŚCIEKOWĄ 

 

2) ZESPÓŁ BUDOWLANY 

W skład zespołu budowlanego Wykonawcy wchodzą co najmniej: 

C.2.1 KIEROWNIK BUDOWY 

C.2.1.1 KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY SANITARNEJ 

 

 
 
 
LUB 

POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA  DO  KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE 
INSTALACJI:  CIEPLNYCH,  WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

 

C.2.1.2 KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY BUDOWLANEJ 

 POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA  DO  KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ 
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C.2.2. KIEROWNIK ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO 

 POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE 
INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

C.2.3. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

 POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ: ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 

C.2.4. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY BUDOWLANEJ 

 POSIADAJĄCY  UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ 

C.2.5. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

 POSIADAJĄCY WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU KONTRAKTAMI 
BUDOWLANYMI  

 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych członków ZESPOŁU 
PROJEKTOWEGO 

Wymagani Projektanci muszą posiadać określoną poniżej wiedzę, doświadczenie 
oraz uprawnienia niezbędne w procesie projektowania oraz do pełnienia nadzoru 
autorskiego robót budowlanych.  

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami, spełniającymi następujące warunki: 

C.1.1 GŁÓWNY PROJEKTANT, który musi 

C.1.1.A Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

C.1.1.B Posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania 
uprawnień o których mowa w pkt. C.1.1.A) jako projektant obiektów 
inżynieryjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

C.1.1.C Posiadać doświadczenie w opracowaniu min 1 projektu budowlano- 
wykonawczego dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub 
modernizacji  oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o 
przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, 
obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych 
oczyszczalni ścieków. 

C.1.2. PROJEKTANT 2, który musi 

C.1.2.A Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej  

C.1.2.B Posiadać doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej co najmniej 3 lata licząc od dnia uzyskania 
uprawnień o których mowa w pkt. C.1.2.A).  

C.1.2.C Posiadać doświadczenie w opracowaniu min 1 projektu budowlano -
wykonawczego w zakresie specjalności konstrukcyjno- budowlanej dla 
zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji 
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oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co 
najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000. 

C.1.3. PROJEKTANT 3. , który musi 

C.1.3.A Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży 
elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

C.1.3.B Posiadać doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności elektrycznej 
co najmniej 3 lata licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. 
C.1.3.A).  

C.1.3.C Posiadać doświadczenie w opracowaniu min 1 projektu budowlano-
wykonawczego (branża elektryczna) dla zrealizowanej inwestycji budowy, 
rozbudowy, przebudowy lub modernizacji  oczyszczalni ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM 
powyżej 10.000 

C.1.4. PROJEKTANT 4. , który musi 

C.1.4.A Posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej  

C.1.4.B Posiadać doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności drogowej co 
najmniej 3 lata licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt.  C.1.4.A).  

  

C.1.5. AUTOMATYK , który musi 

C.1.5.A Posiadać wykształcenie techniczne 

C.1.5.B Posiadać doświadczenie zawodowego w wykonywaniu projektów z zakresu 
automatyki i systemów sterowania przy projektach infrastrukturalnych związanych 
z gospodarką wodno-ściekową. 

C.1.5.C Posiadać doświadczenie w opracowaniu min 1 projektu automatyki i systemów 
sterowania dla oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o 
przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych członków ZESPOŁU 
BUDOWLANEGO 

Wymagani fachowcy budowlani muszą posiadać określoną poniżej wiedzę, 
doświadczenie oraz uprawnienia budowlane 

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami, spełniającymi następujące warunki: 

C.2.1.1 KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY SANITARNEJ , który musi 

C.2.1.1.
A 

Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

C.2.1.1
.B 

Posiadać doświadczenie zawodowe w pełnieniu  funkcji  KIEROWNIKA BUDOWY 
/ INSPEKTORA NADZORU robót sanitarnych co najmniej 5 letnie licząc od dnia 
uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.2.1.1.A).  

C.2.1.1
.C 

Posiadać doświadczenie w kierowaniu budową min 1 zakończonej inwestycji 
budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z 
podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 
m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów 
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ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono 
Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 

LUB  

C.2.1.2 KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY BUDOWLANEJ, który musi 

C.2.1.2
.A 

Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej . 

C.2.1.2
.B 

Posiadać doświadczenie zawodowe w pełnieniu  funkcji  KIEROWNIKA BUDOWY 
/ INSPEKTORA NADZORU w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 
5 letnie licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.2.1.2.A). 

C.2.1.2
.C 

Posiadać doświadczenie w kierowaniu budową min 1 zakończonej inwestycji 
budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z 
podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 
m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów 
ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono 
Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 

C.2.2. KIEROWNIK ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO, który musi 

C.2.2.A Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

C.2.2.B Posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku KIEROWNIKA ROBÓT / 
INSPEKTORA NADZORU robót sanitarnych co najmniej 3 lata licząc od dnia 
uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.2.2.A).  

C.2.2.C Posiadać doświadczenie w prowadzeniu rozruchu technologicznego co najmniej 
jednej oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o 
przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, 
zakończone osiągnięciem efektu ekologicznego 

C.2.3. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, który musi 

C.2.3.A Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych  

C.2.3.B Posiadać doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji KIEROWNIKA ROBÓT / 
INSPEKTORA NADZORU robót elektrycznych , co najmniej 3 letnie licząc od dnia 
uzyskania uprawnień o których mowa w pkt.  C.2.3.A).   

C.2.3.C Posiadać doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami polegającymi na 
budowie sieci i instalacji elektrycznych i AKPiA dla min 1 inwestycji  budowy, 
przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM 
powyżej 10.000 . 

C.2.4. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY SANITARNEJ, który musi 

C.2.4.A Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

C.2.4.B Posiadać  c najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
KIEROWNIKA ROBÓT / INSPEKTORA NADZORU w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. 
C.2.4.A).  
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C.2.4.C Posiadać doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, w tym na min 1 inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub 
modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o 
przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000  

C.2.4. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY BUDOWLANEJ, który musi 

C.2.4.A Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej  

C.2.4.B Posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
KIEROWNIKA ROBÓT / INSPEKTORA NADZORU w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.2.4.A).  

C.2.4.C Posiadać doświadczenie jako kierownik robót konstrukcyjno- budowlanej obiektów 
kubaturowych w tym na min 1 inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub 
modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o 
przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 

 UWAGA!!! 

• JEŚLI WYKONAWCA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA 
BUDOWY WYZNACZY OSOBĘ Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNCYH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH, TO KIEROWNIKIEM ROBÓT MUSI BYĆ OSOBA 
Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANYMI. 

• JEŚLI WYKONAWCA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA 
BUDOWY WYZNACZY OSOBĘ Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYMI, TO KIEROWNIKIEM ROBÓT 
MUSI BYĆ OSOBA UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNCYH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH 

C.2.5. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY, który musi 

C.2.5.A Posiadać wykształcenie wyższe techniczne, budowlane lub ekonomiczne z tytułem 
naukowym min. magister , magister inżynier lub inżynier; 

C.2.5.B Posiadać doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/ 
Kierownika Projektu/ Inżyniera Rezydenta/ Przedstawiciela Wykonawcy 
polegającej na zarządzaniu budową w zakresie organizacyjnym, administracyjnym, 
finansowym i prawnym, co najmniej 5 lat  

Uwaga! Zamawiający dopuszcza pełnienie tej funkcji zarówno z punktu widzenia 
wykonawcy robót budowlanych, jak i Inżyniera Kontraktu.  

C.2.5.C Posiadać doświadczenie w pełnieniu przez cały okres realizacji zadania funkcji 
Kierownika Kontraktu/ Kierownika Projektu/ Inżyniera Rezydenta/ Przedstawiciela 
Wykonawcy polegającej na zarządzaniu budową w zakresie organizacyjnym, 
administracyjnym, finansowym i prawnym, co najmniej 2 inwestycji budowlanych 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z których co najmniej 1 realizowana była 
w formule "zaprojektuj - wybuduj" a pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy 
realizowane było w czasie trwania projektowania, jak i budowy. 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza doświadczenie w pełnieniu tej funkcji zarówno z 
punktu widzenia Wykonawcy robót budowlanych, jak i Inżyniera Kontraktu 
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4. Ogólne warunki dotyczące potencjału kadrowego 

1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości 
robót budowlanych zawierających dane w innych walutach niż PLN, 
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia 
robót. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów 
NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich 
opublikowanej bezpośrednio przed dniem zakończenia. 

2) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest 
posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od 
daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 
2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), należy 
rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: 

– zatrudnienia, 

– wykonywania innej pracy zarobkowej, 

lub prowadzenia działalności gospodarczej  

Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy 
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub 
prowadzenia działalności gospodarczej . Warunek doświadczenia 
zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w 
trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności 
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym 
stopniu złożoności. Na wykazanie stażu pracy Zamawiający uzna każde 
udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło/zlecenie, 
własna działalność gospodarcza, etc. Zamawiający dopuszcza aby okresy 
wykazane na łączny wymagany okres np. 5 lat zazębiały się pod warunkiem 
jednak, że praca w tym samym okresie realizowana była na rzecz różnych 
podmiotów. 

3) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na 
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm. – dalej „ustawa PB”), 
rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych 
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa o 
uznawaniu kwalifikacji”) 

 

Uwaga! 
*) Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.  

Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w krajach Wspólnoty Europejskiej 
zgodnie z obowiązującym prawem o wzajemnym uznawaniu dyplomów, którego ramy 
wyznaczają Artykuły 26 i 53 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).  
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W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do podania w stosownej tabeli  „Wykazu 
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” -  Załącznik nr 9 
stosownej podstawy prawnej w postaci odwołania do właściwych przepisów wskazujących na 
równoważność deklarowanych uprawnień (tzn. w sytuacji jeśli zakres uprawnień w 
dokumencie o nadaniu uprawnień nie pokrywa się z nazwą specjalności dla której Wykonawca 
powołuje się na równoważność uprawnienia. W przypadku braku ww. informacji/przekazania 
niepełnych informacji Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie 
wezwany do udzielenia pisemnych wyjaśnień w tym zakresie wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Ocena spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

1) „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU" Załącznik NR 1 będzie stanowić wstępne potwierdzenie 
spełnienia tego warunku.  

2) Informacje podane w FORMULARZU OFERTOWYM – Załącznik nr 1, 
dotyczące warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia posłużą do zbadania ofert pod kątem „Kryteriów oceny ofert” 

3) W celu potwierdzenia ostatecznego spełnienia postawionego warunku na 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 
najwyżej złoży „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia” -  Załącznik nr 9 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

4) Wykonawca w wykazaniu posiadania wymienionego zespołu może polegać 
na potencjale innych podmiotów niezależnie od stosunku formalno-
prawnego łączącego go z tymi podmiotami. Wówczas zobowiązany będzie  
wykazać, że  będzie  dysponował  niezbędnymi zasobami innego podmiotu, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego 
podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu, formy 
i okresu udostępnienia.  

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6) Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub gdy oświadczenia lub dokumenty będą 
niekompletne, gdy będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może wzywać 
także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7) Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku „Osoby zdolne do wykonania 
zamówienia” będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie żądanych 
dokumentów. Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania a 
dokumenty Wykonawcy mają potwierdzać ich spełnienie. Brak któregokolwiek 
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z żądanych dokumentów, złożenie dokumentów zawierających błędy lub nie 
potwierdzających spełnienie warunków, złożenie dokumentów w niewłaściwej 
formie (pomimo wezwania do ich uzupełnienia i/lub korekty) spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy. 

8) Wypełniając „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia” - Załącznik nr 9 należy w kolumnach tabel doświadczenia 
specjalistów pod nazwą „Podstawa do dysponowania osobą" podać formę 
korzystania z zasobu wybierając jedną z opcji: 

(a) Własny pracownik; 

(b) Osoba fizyczna zobowiązująca się do współpracy ; 

(c) Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą; 

(d) Pracownik podwykonawcy (osoba udostępniana przez inny podmiot); 
 

6. Zamawiający dopuszcza łączenie (pełnienie) funkcji ekspertów w ramach zespołu 
projektantów oraz w ramach zespołu budowlanego, o których mowa w niniejszym 
punkcie przez 1 osobę, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i 
doświadczenia przez tę osobę 

7. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z innymi 
funkcjami. 

8. Zamawiający dopuszcza, aby 1 osoba pełniła funkcję w dwóch zespołach. 

9. Wymieniony powyżej skład Personelu Wykonawcy należy traktować jako 
minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu 
niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 
powinien dostarczyć swojemu personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony 
innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia, który został opisany w TOM III SIWZ IDW. Zamawiający 
nie zezwala na powierzanie obowiązków wskazanych specjalistów osobom nie 
posiadających wymaganych kompetencji i doświadczenia. W przypadku 
zgłoszenia na etapie realizacji dodatkowych członków zespołu w ramach 
poszczególnych specjalności po pozytywnym przejściu weryfikacji kompetencji 
strony ustalą podział obowiązków i ustalenie specjalisty wiodącego w ramach 
danej specjalności. 

10. Jeżeli Wykonawca posłużył się w wykazaniu spełnienia warunków  udziału  w 
postępowaniu potencjałem kadrowym Podwykonawców/ innych Podmiotów lub 
osoby fizycznej zobowiązującej się do współpracy to zamiana tego potencjału na 
etapie realizacji umowy będzie możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych 
warunków w sposób równoważny; 

11. W przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegłej znajomości języka 
polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na cały okres i dla 
potrzeb realizacji umowy. 

12. Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dostarcza następujące 
dokumenty dotyczące potencjału kadrowego Wykonawcy: 

(a) Wykaz personelu uzupełniony o dane kontaktowe wszystkich członków 
zespołu (telefon komórkowy oraz adres e-mail) wraz z zakresem 
odpowiedzialności przypisanych dla każdej osoby w poszczególnych 
fazach kontraktu oraz zakresu uprawnień do podejmowania określonych 
czynności np. przyjmowania poleceń od Inspektorów nadzoru 
budowlanego Inżyniera Kontraktu. 
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13. Zamawiający może zbadać czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert 
w dwóch przypadkach: 

1) W przypadku konieczności wykluczenia Wykonawcy, który złożył ofertę 
ocenioną najwyżej jeżeli przedłożone dokumenty pomimo ich uzupełnienia i/lub 
wyjaśnień nie będą potwierdzały spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
tego Wykonawcy; 

2) Jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej oraz przeszedł 
pozytywnie etap oceny dokumentów uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W pozostałych przypadkach kompletnej ocenie ofert podlega tylko oferta 
Wykonawcy, który złożył ofertę która została oceniona najwyżej. 

 

Uwaga! 
**) Jeżeli Wykonawca posłuży się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
doświadczeniem Podwykonawców to zmiana Podwykonawców na  etapie  realizacji  umowy 
lub rezygnacja z nich będzie możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych warunków przez 
Wykonawcę (lub Wykonawcę i nowego Podwykonawcę) w sposób równoważny, co wymaga 
dokonania ponownej oceny. 

***) Jeżeli Wykonawca posłuży się w wykazaniu spełnienia warunków  udziału  w 
postępowaniu potencjałem własnym lub osobą fizyczną zobowiązującą się do współpracy to 
zmiana osoby pełniącej określoną funkcją na etapie realizacji będzie możliwa tylko po 
wykazaniu spełnienia tych warunków przez nową osobę. Osobę fizyczną zobowiązującą się 
do współpracy, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą należy traktować jako 
Podwykonawcę. 

****) Osoby za pomocą, których Wykonawca wykazuje spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu muszą aktywnie uczestniczyć w realizacji zamówienia. Nie spełnia 
postawionego warunku pełnienie jedynie funkcji zdalnego konsultanta. 

*****) Każdy z członków Zespołu Projektowego musi być gotowy do pełnienia funkcji  
nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 

 

6.4 Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na 
realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W postępowaniu 
dopuszczono etapowe rozliczanie inwestycji, dlatego Zamawiający zmniejsza niezbędne 
wymagania ekonomiczno - finansowe, lecz jednocześnie uwzględnia ryzyka związane z 
ewentualnym opóźnianiem procedury rozliczeń finansowych związanej z przyjęciem 
warunków kontraktowych FIDIC. W efekcie, ustala się odpowiednio niższe wymogi dotyczące 
sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

1) Zamawiający uznaje za wystarczające następujące warunki odnoszące się do 
zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawcy Robót Budowlanych i 
Projektowania 

1. D.1. Aby zachować odpowiednią płynność finansową w trakcie realizacji 
umowy Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub 
zdolnością kredytową do wysokości min. 2.000.000,00 zł (warunek zdolności 
finansowej); 
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2. D.2. Być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.  
2.000.000,00 zł  

2) Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania 
warunku zdolności ekonomicznej i finansowej zobowiązani są złożyć: 

 
1. D.1. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi środkami  finansowymi 

(warunek D.1.) Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - 
Dokument będzie składany wyłącznie przez Wykonawcę ocenionego najwyżej 
zgodnie z warunkami niniejszego SIWZ w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni; 

2. D.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku D.2. Wykonawca przedkłada  
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego. Dokument będzie składany wyłącznie przez Wykonawcę 
ocenionego najwyżej zgodnie z warunkami niniejszego SIWZ w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni; 

3. Na potwierdzenie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia Wykonawca składa 
„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – 
Załącznik nr 4 oraz wypełnia FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1.  
Dokument będzie składany przez wszystkich wykonawców na etapie składania 
ofert. 

 
3) Ocena spełnienia postawionego Warunku zdolności ekonomicznej i finansowej: 

 
1. Jeśli Wykonawcy będą wykazywali spełnianie wymaganych warunków przy 

pomocy dokumentów zawierających wartości przedstawione w walutach obcych, 
podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote 
(PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z 
dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu na stronie internetowej 
Zamawiającego. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu 
NBP nie opublikuje tabel kursów średnich walut obcych, to Zamawiający będzie 
przeliczał przedstawione przez Wykonawców wartości w walutach obcych według 
średniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursów 
średnich walut obcych, jaka nastąpi po dniu opublikowania ogłoszenia o 
przedmiotowym zamówieniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego 
warunku. 

3. Przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na 
potencjale innych podmiotów niezależnie od stosunków łączących je z tymi 
podmiotami. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował określonym zasobem przedstawiając 
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zobowiązanie danego podmiotu zobowiązującego się do współpracy zawierające 
deklarację udostępnienia zasobu zawierającą: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
 

Zobowiązanie to wymagane będzie tylko od Wykonawcy ocenionego najwyżej i 
zostanie dostarczone na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni. 

 

4. Uwaga! jeżeli zasobem udostępnianym przez inny podmiot jest Polisa OC (która 
jest zasobem nieprzenaszalnym na inny podmiot) to zostanie ona uznana tylko pod 
warunkiem udziału danego podmiotu w bezpośredniej realizacji zamówienia w 
formie Podwykonawstwa lub jako członka Konsorcjum; Wówczas Zamawiający 
aby wykazać pełną kwotę ubezpieczenia OC może połączyć swoją polisę z polisą 
OC podmiotu udostępniającego ten zasób. Zakres Polisy podmiotu 
udostępniającego ten zasób w relacji do minimalnych wymagań  Zamawiającego 
musi być proporcjonalny do udziału danego podmiotu w  realizacji  Zamówienia 
(odszkodowanie musi być bowiem możliwe do wyegzekwowania w razie spełnienia 
się stosownych przesłanek). 

 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana podmiotu udostępniającego 
zasoby finansowe to nowy podmiot lub Wykonawca samodzielnie lub z nowym 
podmiotem musi je spełniać w sposób równoważny; 

7. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku „Potencjał ekonomiczny i 
finansowy” będzie dokonywana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie 
żądanych dokumentów. Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania a 
dokumenty Wykonawcy mają potwierdzać ich spełnienie. Brak któregokolwiek z 
żądanych dokumentów, złożenie dokumentów zawierających błędy lub nie 
potwierdzających spełnienie warunków, złożenie dokumentów w niewłaściwej 
formie (pomimo wezwania do ich uzupełnienia i/lub korekty) spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy. 

8. Zamawiający może zbadać czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert 
w dwóch przypadkach: 

1) W przypadku konieczności wykluczenia Wykonawcy, który złożył ofertę 
ocenioną najwyżej jeżeli przedłożone dokumenty pomimo ich uzupełnienia i/lub 
wyjaśnień nie będą potwierdzały spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
tego Wykonawcy; 

2) Jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej oraz przeszedł 
pozytywnie etap oceny dokumentów uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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W pozostałych przypadkach kompletnej ocenie ofert podlega tylko oferta 
Wykonawcy, który złożył ofertę która została oceniona najwyżej. 

6.5 Warunki dotyczące konieczności potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Warunek W.12 - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Warunek W.13 - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 
za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 
1051), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Warunek W.14 - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) Warunek W.15 - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

5) Warunek W.16 - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Warunek W.17 - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

7) Warunek W.18 - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Warunek W.19 - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, 
brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
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zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Warunek W.20 - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie 
mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

10) Warunek W.21 - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd 
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

11) Warunek W.22 - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Warunek W.23 - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
do oferty należy dołączyć Załącznik 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania. Dokument będzie składany przez wszystkich wykonawców na etapie 
składania ofert. 

3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku nie podlegania wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana na zasadzie 
spełnia / nie spełnia . 

 

6.6 Warunki ogólne dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu - wykazywane przez Wykonawcę wspólnie z innymi podmiotami 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym 
przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, 
o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

2. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną mogą oni łącznie spełniać 
warunki dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności, wiedzy, 
doświadczenia, potencjału technicznego, osób wymaganych do wykonania  
zamówienia,  sytuacji ekonomicznej i finansowej określone w: (pkt. 6.1; 6.2; 6.3 i 
6.4 niniejszej SIWZ IDW) jednakże pod następującymi warunkami: 

a) Warunek WYK. D. W spełnieniu warunku zdolności ekonomicznej i 
finansowej jeżeli zasobem udostępnianym przez inny podmiot jest Polisa 
OC (która jest zasobem nieprzenaszalnym na inny podmiot) to zostanie 
ona uznana tylko pod warunkiem udziału danego podmiotu w 
bezpośredniej realizacji zamówienia w formie Podwykonawstwa lub jako 
członka Konsorcjum. Wówczas Zamawiający aby wykazać pełną kwotę 
ubezpieczenia OC może połączyć swoją polisę z polisą OC podmiotu 
udostępniającego ten zasób. Udział tego podmiotu w realizacji zlecenia 
musi być proporcjonalny do udostępnianych zasobów. 
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b) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną każdy z tych 
podmiotów musi wykazać brak podstaw do wykluczenia (warunki określone 
w pkt. 6.5), co  dotyczy także Podwykonawców na zasoby których 
Wykonawca powołuje się dla spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. Wykonawca przedkłada wówczas odpowiednie dokumenty 
dla każdego z tych podmiotów wymagane w pkt. 7.2 niniejszej SIWZ IDW. 

c) Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, który nie potwierdzi 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.1; 6.2; 
6.3 i 6.4, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie 
odrzucona; 

d) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (6.1; 6.2;6.3;6.4) oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec  tego  podmiotu  podstawy wykluczenia, postawione w 
niniejszym SIWZ w pkt. 6.5. 

 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu,  o na którego zasoby Wykonawca się powołuje w spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia,  Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną, wymaganą dla spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu; 

 

7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

7.1 Dokumenty przedkładane na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu 

1. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa 
tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej - po uzyskaniu 
stosownego wezwania Zamawiającego, co następuje odpowiednio: 

a) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 
Wykonawca dostarcza wszystkie dokumenty na potwierdzenie spełnienia 
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warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z 
postępowania. 

2. Wykaz niezbędnych dokumentów jakie muszą złożyć Wykonawcy na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, został wymieniony 
przy każdym  z  postawionych warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale 6, 
pkt. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4., (w którym opisano je  w sposób szczegółowy wraz z 
podaniem sposobu oceny tychże warunków i formy dostarczenia dokumentów). 
Wykaz niezbędnych dokumentów porządkuje poniższa lista: 

A. Warunek 6.1. WYMOGI DOTYCZĄCE POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO 
WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEŻELI 
PRZEPISY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA. Na potwierdzenie 
spełnienia tego warunku Wykonawca składa tylko: 

● A1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podpisany 
i wypełniony Załącznik 4 „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” (składane wraz z ofertą) 

B. Warunek 6.2. WYMOGI DOTYCZĄCE POSIADANIA WIEDZY I 
DOŚWIADCZENIA. Na potwierdzenie spełnienia tego Warunku Wykonawca 
składa: 

● B.1 . Na etapie składania oferty składają wszyscy wykonawcy: 

€ B1.1 „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu” - podpisany i wypełniony Załącznik. 4; 

● B2. Na etapie oceny ofert składa tylko Wykonawca, którego oferta została 
oceniona najwyżej: 

€ B.2.1. Wypełniony Wykaz usług i robót budowlanych – Załącznik 
8; 

€ B.2.2 Dowody potwierdzające posiadanie wykazanego 
doświadczenia Referencje, Protokoły odbioru, Poświadczenia, 
zgodnie z  warunkami opisanymi w pkt. 6.2. w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem a w przypadku 
dokumentów dotyczących innych podmiotów dokumenty  mogą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty; 

€ B.2.3 W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów 
należy przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia 
zasobu. 

C. Warunek 6.3. WARUNKI DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM 
POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA, Na potwierdzenie spełnienia tego warunku 
Wykonawca składa: 

●  C1 . Na etapie składania oferty składają wszyscy wykonawcy: 

€ C1.1 „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu” - podpisany i wypełniony Załącznik 4 ; 

● C.2. Na etapie oceny ofert składa tylko Wykonawca, którego oferta została 
oceniona najwyżej: 

€ C.2.1. Wypełniony Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia - Załącznik nr 9 

€ C.2.2 W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów 
należy przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia 
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zasobu. 

D. Warunek 6.4 WARUNKI DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I 
FINANSOWEJ. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa: 

● D1 . Na etapie składania oferty składają wszyscy wykonawcy: 

€ D.1.1 „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu” - podpisany i wypełniony Załącznik 4; ; 

● D.2. Na etapie oceny ofert składa tylko Wykonawca, którego oferta została 
oceniona najwyżej: 

€ D.2.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed  upływem terminu składania  
ofert  

€ D.2.2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

€ D.2.3 W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów 
należy przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia 
zasobu. 

3. Dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu nastąpi na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta 
została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia dokumentów  
aktualnych  na  dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa  w Rozdziale 6, pkt. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4.,. a które 
wymieniono B2; C.2 i D2 w pkt. 7.1 niniejszego SIWZ IDW co nastąpi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni  

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia o których mowa 
w pkt. 7.2 poniżej. 

5. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty  o 
których mowa  w punkcie 1. (powyżej) wzbudzą wątpliwości zamawiającego, to 
może się on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi lub roboty budowlane były wykonane,  o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie. 

 

7.2 Dokumenty przedkładane na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania 

1. Zgodnie z przyjętą „odwróconą kolejnością oceny ofert" zwaną dalej 
„procedurą odwróconą” Zamawiający po otwarciu ofert najpierw dokona ich 
oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oraz kryteriów oceny ofert opisanych w 
SIWZ, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu . Część dokumentów 
wymagana jest od wszystkich wykonawców do złożenia wraz z ofertą (są to 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu 
wykluczeniu, które będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.)  a pozostałe 
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dokumenty wymagane są tylko od Wykonawcy ocenionego najwyżej co następuje 
na etapie oceny ofert. 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania  
należy przedłożyć następujące dokumenty adekwatnie do każdego z warunków  o  
których mowa w pkt. 6.5 niniejszej SIWZ IDW, w czym uwzględniono odpowiednio 
uwarunkowania podmiotów zagranicznych. 

3. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia braku podstaw wykluczenia z 
postępowania są następujące: 

7.2.1. Warunek W.12. - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu o których mowa w pkt.6.1; 6.2; 6.3; 6.4; Wykonawca powinien się 
wykazać posiadaniem odpowiedniego potencjału technicznego, organizacyjnego, 
finansowego i formalno -prawnego składając dokumenty, które wymieniono w pkt. 
7.1 niniejszej SIWZ IDW. (Uwaga dokumenty podzielono odpowiednio na: a) 
żądane od wszystkich wykonawców na etapie składania ofert i żądane tylko od 
Wykonawcy ocenionego najwyżej ) 

7.2.2. Warunki W.15, W.22, W.16, W.17, W.18, W.19, W.20 wykonawca potwierdza 
niniejsze przesłanki wykluczenia własnym oświadczeniem o braku ich wystąpienia. 
Wykonawca przedkłada: 

(a) Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia potwierdzające, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. Warunków W.15, W.22, 
W.16, W.17, W.18, W.19, W.20 na wzorze „OŚWIADCZENIE O NIE 
PODLEGANIU WYKLUCZNIU Z POSTĘPOWANIA" – Załącznik nr 5  - 
które będzie stanowić wstępne potwierdzenie spełnienia tych warunków 

(b) Na wezwanie Zamawiającego składa tylko Wykonawca oceniony najwyżej 
własne oświadczenia dot. Warunków W.16, W.17, W.18, W.19, W.20 

7.2.3. Warunek W.13.  i Warunek W.14. Wykonawca przedkłada: 

a) Wszyscy Wykonawcy: na etapie składania ofert składają: 

(a) „OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z 
POSTĘPOWANIA" – Załącznik nr 25. 

b) Na etapie oceny Wykonawca oceniony najwyżej przedkłada: 

(a) Informację/zestaw Informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert 
potwierdzającą/ce nie figurowanie w KRK odpowiednio: 

− wykonawcy będącego osobą fizyczną(jeśli dotyczy); 
- urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta 

7.2.4. Warunek W.21. Wykonawca przedkłada: 

a) Na etapie składania ofert wszyscy Wykonawcy składają: 

− „OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYLKUCZNIU Z 
POSTĘPOWANIA "  – Załącznik nr 5. 

b) Wykonawca oceniony najwyżej na etapie oceny ofert przedkłada: 

− Informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert 
potwierdzającą/ce nie figurowanie w KRK Wykonawcy jako 
podmiotu zbiorowego (jeśli dotyczy ). 
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7.2.5. Warunek W.23. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert dostarcza: 

a) „Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej” – Załącznik nr 7; W 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa 
w pkt. 6.5 ppkt. 1.12) wraz z oświadczeniem wykonawca może 
przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

7.3 Forma przedkładanych dokumentów 

1. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. 

2. Dokumenty składane przez Wykonawcę, inne niż oświadczenia, składane  są w 
oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Należy 
każdą stronę kopii dokumentu opatrzyć klauzulą "Za zgodność z oryginałem" wraz 
z data poświadczenia, podpisem osoby poświadczającej wraz pieczęcią imienną 
(lub czytelnym podpisem osoby zaświadczającej) wraz z pieczęcią firmową. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości (za wyjątkiem Pełnomocnictwa  do złożenia oferty, które przedkłada 
się w oryginale) 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

7. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski dokumentów wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego z publicznych rejestrów. 

 

7.4 Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, 
jeżeli: 

1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W 
przypadku, w którym oświadczenia lub dokumenty, które Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały w tych bazach 
przedstawione w języku innym niż polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy. 
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8 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

8.1 Sposób porozumiewania się 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Dokonany 
przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji / oświadczeń / dokumentów 
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie 
pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru / postaci składanych 
dokumentów i oświadczeń określonych Rozdziale 7. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ 
i odpowiedzi uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata 
faksem, elektronicznie lub został doręczony w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub 
wykonawcy. Przesyłając oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym 
pytania do SIWZ i odpowiedzi, za pomocą faksu lub elektronicznie, każda strona ma 
obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej 
strony. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest  

Piotr Kętrzyński 

tel. 512 787 419 

Fax. 34 358 24 21 

adres e-mail:   biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl           

w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na 
adres Zamawiającego: 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie 
ul. Lubliniecka 3a 
46-300 Olesno 

fax: 34 358 24 21 

e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl  

z dopiskiem: 

„Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule 
zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17”  

8.2 Zmiana SIWZ 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten 
sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli 
SIWZ jest udostępniona na tej stronie. 

2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

mailto:biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl
mailto:biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl
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3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli jest 
udostępniona na tej stronie. 

4. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia SIWZ w toku postępowania 
będą umieszczane na stronie internetowej, a na wniosek Wykonawcy Zamawiający może 
przekazać je w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni 
sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z 
treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za 
zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 

5. W przypadku istotnych zmian warunków SIWZ, gdy niezbędny jest dodatkowy czas na 
dokonanie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz informuje 
o tym Wykonawców, w szczególności poprzez zmianę treści ogłoszenia w zakresie terminu 
składania ofert.  

8.3 Zmiana SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wskazane 
jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, 
pocztą elektroniczną w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień 
(odpowiedzi). 

2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Na wnioski 
(pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić je bez rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli warunki są udostępniane na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a jeżeli warunki są udostępniane na stronie 
internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim 
przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienia 
treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z 
zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli 
warunki są udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wypływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 2. 

 

9 Wymagania dotyczące wadium 

9.1 Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

100.000,00 PLN 
słownie: sto tysięcy złotych 

9.2 Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
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a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę i siedzibę dającego zlecenie (Wykonawcy),  

b) nazwę i siedzibę Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),  

c) nazwę i siedzibę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji), 

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (prawidłową 
nazwę zamówienia publicznego, którego wadium jest zabezpieczeniem; z treści 
gwarancji ma wynikać, że zabezpiecza ona ofertę złożoną w przedmiotowym 
postępowaniu), 

e) kwotę gwarancji (prawidłową wysokość wadium), 

f) termin ważności gwarancji (prawidłowy termin ważności wadium), 

g) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i 
bezwarunkowo, 

h) zobowiązania Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
oferta Oferenta została wybrana: 

- uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3) Postanowienia pkt. 9.2.2)  IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń, 
określonych powyżej w pkt. 9.2.1)b) IDW. 

9.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego:  

nr konta: ING Bank Śląski  S.A O/Olesno  17 1050 1171 1000 0022 5850 2356 

z dopiskiem –  

Wadium/ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
złożyć w następujący sposób: do oferty należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez Wykonawcę). Oryginał dokumentu 
należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie.   

9.4 Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
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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. 

9.5 Zwrot wadium. 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 

9.6 Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

1) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10 Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na 
wezwanie Zamawiającego wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć. 

3. Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą stanowi podstawę do 
wykluczenia wykonawcy na podst. pkt. 7.2.9 Warunek I.9 IDW niniejszych Warunków 
Przetargowych 

 

11 Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie 

ul. Lubliniecka 3a 

46-300 Olesno; 

2. inspektorem danych osobowych w Oleskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno jest Pan Marek 
Morawiec, iod@oleskiewodociągi.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. 
ZP.JRP.271.06bis.2018 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków 
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kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17” prowadzonym zgodnie z zasadą 
konkurencyjności; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu w 
okresie 5 lat od zamknięcia Projektu POIiŚ, 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, 

● na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dotyczących 
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

● na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej , lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

● prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO, 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

● w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych, 

● prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

● na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

12 Opis sposobu przygotowania ofert  

12.1 Wymagania podstawowe. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszych 
Warunkach przetargowych. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 
być podpisane przez wszystkie te osoby. 
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4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby 
do tego upoważnione.     

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
z niniejszą IDW formie.     

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12.2  Forma oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. 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. 

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 złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane 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. 18.1.4) IDW powyżej w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w 
formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub 
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

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

1. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 7 
[Informacja o oświadczeniach i dokumentach …] IDW niniejszych Warunków 
Przetargowych 

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

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców o ile są znane w „Formularzu Ofertowym” Załącznik nr 3. 

12.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.5 Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II 
SIWZ KONTRAKT. 

12.6 Oferty zamienne i wycofanie oferty.  

1. Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: 
(a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę. 

2. W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem 
postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie oferty”. Zamawiający 
zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po 
otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia. 

3. W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, 
nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta zamienna” nową ofertę na cały zakres objęty 
postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej 
oferty dotyczy zmiana. 

13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

13.1 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. 
Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym 
terminie: 
 

do dnia 21.01.2019 do godz. 1200 
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2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie 
ul. Lubliniecka 3a 

46-300 Olesno 
 

Oferta w postępowaniu na: 
„Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i 

modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i 
wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17” 

 
Nie otwierać przed dniem:  21.01.2019 godzina 1230 

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

13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Oleskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lubliniecka 3a , 46-300 Olesno.   

w dniu 21.01.2019 o godz. 1230 

 

13.3 Tryb otwarcia ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją „Wycofanie oferty”, 
następnie – koperty z adnotacją „Oferta zamienna”. Oferty wycofane oraz oferty 
pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. 
Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane. 

3. Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, 
jego siedziba albo adres oraz cena ofertowa, okres gwarancji. 

4. Dane, które odczytano podczas otwarcia ofert, niezwłocznie zostaną umieszczone w 
protokole postępowania. 

5. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

14 Opis sposobu obliczenia ceny 

14.1 Zasady ogólne kalkulacji Wynagrodzenia Wykonawcy 

1) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną ryczałtową. 

2) Zakłada się, iż wszystkie prace ujęte w (OPZ) Opisie Przedmiotu Zamówienia, zostały 
wycenione w Cenie Ofertowej Wykonawcy na podstawie Wykazu cen stanowiącego 
integralną część oferty. 

3) Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po dokonaniu odbioru 
częściowego elementów stanowiących przedmiot zamówienia przez Zamawiającego 
i sporządzeniu Raportu o postępie na podstawie wzorów dokumentów przekazanych 
przez Inżyniera Kontraktu, 
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4) Wykonawca kalkulując swoje Wynagrodzenie powinien uwzględnić wszystkie  
zadania wynikające wprost z OPZ i obowiązki Wykonawcy wynikające z Kontraktu 
FIDIC. 

14.2 Sposób obliczenia ceny 

1) Cenę oferty należy określić w PLN. 

2) W przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się, iż cena ofertowa jest ryczałtowa 
i uwzględnia wszystkie składowe ceny niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia, włączając koszty bezpośrednie, jak i pośrednie alokowane przez 
Wykonawcę na dane zamówienie, w tym: 

a) Koszty bezpośrednie: 

- koszt pozyskania czynników produkcji, w tym: koszty pracy 
wykwalifikowanego personelu (wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi 
narzutami na wynagrodzenia) w całym okresie realizacji umowy z 
zapewnieniem odpowiedniej ciągłości prac, w tym w szczególności 
wynagrodzenia wymaganego minimalnego składu Personelu Wykonawcy; 

- koszt utworzenia niezbędnego Zaplecza Budowy 

- Cały Personel Wykonawcy zobowiązany jest do pozostawania w stałym 
zdalnym (telefonicznym i mailowym) kontakcie z wyznaczonymi 
przedstawicielami Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu (od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00). 

- koszty finansowe związane z przyjętymi w Kontrakcie terminami płatności 
(30 dni) i jednocześnie uwzględniające możliwość fakturowania 
częściowego wynagrodzenia za wykonane prace. Minimalna kwota 
Przejściowego Świadectwa Płatności (kl.14.6) wynosi 400 tys. zł. netto   

- koszt utrzymania ważności Polisy OC przez cały okres realizacji Kontraktu. 

- koszt wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie 
z pkt. 17 niniejszej SIWZ IDW oraz utrzymania go w całym Okresie 
Realizacji Kontraktu. 

- Koszty ubezpieczenia Kontraktu na wartość co najmniej 100% wartości 
zamówienia brutto (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) 

- Koszty zapewnienia niezbędnego wsparcia merytorycznego dla Personelu 
Wykonawcy jeżeli będzie to konieczne wykonania zadań wynikających z 
Umowy. 

- Koszty udzielenia gwarancji jakości na wykonane usługi i roboty 
budowlane na warunkach wynikających z Oferty oraz zgodnie z warunkami 
wymaganymi przez Zamawiającego na podstawie klauzul wzoru umowy 
FIDIC. 

b) Koszty pośrednie firmy Wykonawcy alokowane proporcjonalnie na dane 
zamówienie; 

c) Zysk; 

d) Podatek VAT, 

e) Koszty delegacji oraz niezbędnego zakwaterowania; 

f) Koszty wydruku, kopiowania oraz oprawy niezbędnych dokumentów 
budowy; 
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g) Koszty wyposażenia Personelu w odpowiedni sprzęt teleinformatyczny 
(telefony kom. laptopy z bezprzewodowym dostępem do Internetu); 

h) Inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

3) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 
obcych. 

5) Cenę oferty należy określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług 
VAT). Należy wypełnić odpowiednio wszystkie rubryki zawarte w Formularzu 
„OFERTA”,  zgodnie z podanymi tam instrukcjami. 

6) VAT  należy  obliczyć   zgodnie   z  przepisami   ustawy   o podatku  od  towarów  
i   usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z p. zm.) obowiązującymi 
na dzień składania ofert. 

7) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Taka sama sytuacja nastąpi w przypadku innych podmiotów 
zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do 
uiszczenia podatku VAT na terenie Polski. Wykonawcy, o których mowa w 
niniejszym punkcie powinni na Formularzu OFERTA zaznaczyć, że ich cena 
ofertowa nie jest ceną brutto, tzn. że nie zawiera należnego podatku VAT i 
wyjaśnić dlaczego. 

8) W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest 
wydłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
Ubezpieczenia KONTRAKTU. 

15 Procedura oceny ofert 

15.1 Procedura oceny 

1. W niniejszym postępowaniu przyjęto „odwróconą kolejność oceny ofert" zwaną 
dalej „procedurą odwróconą” tj. badanie przesłanek wykluczenia następuje po 
ocenie ofert. 

2. Wyróżnia się następujący etapy badania i oceny ofert: 

(1) ETAP I - Badanie oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia 

(2) ETAP II - Wstępna ocena ofert i sporządzenie listy rankingowej  

(3) ETAP III - Badanie oferty pod kątem spełnienia warunków udziału oraz braku 
podstaw wykluczenia z postępowania  

3.  Etap I polega na tym, że zamawiający dokonuje badania złożonych ofert w zakresie 
przesłanek odrzucenia oferty, o których mowa w  pkt. 15.3. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej (który wykazał spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a jego oferta 
została oceniona jako nie podlegająca odrzuceniu) uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej spośród 
pozostałych ofert. To samo dotyczy sytuacji w której Wykonawca oceniony najwyżej 
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nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub nie podleganiu 
wykluczeniu i/lub jego oferta zostanie odrzucona w wyniku procesu oceny. 

5. Niezwłocznie po dokonaniu publicznego otwarcia ofert Zamawiający przystępuje do ich 
oceny.  

6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonuje oceny ofert pod 
względem kryteriów oceny punktowej - czego efektem będzie lista rankingowa, 
którą Zamawiający opublikuje na stronie internetowej postępowania wraz z podaniem 
nazwy firmy, adresu oraz punktacji Wykonawcy ocenionego najwyżej, a dopiero potem 
zostanie wszczęta procedura badania czy oferta Wykonawcy ocenionego najwyżej 
może zostać uznana za najkorzystniejszą, w tym badane będzie: 

a) czy oferta Wykonawcy ocenionego najwyżej nie podlega odrzuceniu. 

b) czy Wykonawca oceniony najwyżej spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

c) czy Wykonawca oceniony najwyżej nie podlega wykluczeniu; 

7. Ocena ofert i utworzenie listy rankingowej następuje w oparciu o kryteria oceny ofert 
o których mowa w rozdziale 15.2 poniżej oraz o informacje pochodzące z oferty 
Wykonawcy zawarte w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 oraz Wykazie cen 
Załącznik nr 3. 

8. Oferty są jawne od dnia ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

15.2 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania;   

b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 

l.p. Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1.  Cena (C) 80 % 80 punktów 

2.  
Doświadczenie osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia (D) 

12 % 12 punktów 

3.  Serwis (S) 8 % 8 punktów 

RAZEM 100% 100 punktów 

 

Pi = Pi1 (C) + Pi2(D) + Pi3(S)  

gdzie: 

Pi ilość zsumowanych punktów jakie otrzyma oferta "i"  
(maksymalnie 100 pkt.) 
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Pi1(C) ilość punktów za kryterium „cena” jakie otrzyma oferta "i"  
(maksymalnie 80 pkt.) 

Pi2(D) ilość punktów za kryterium „doświadczenie” jakie otrzyma oferta "i"  
(maksymalnie 10 pkt.)  

Pi3(S) ilość punktów za kryterium „serwis” jakie otrzyma oferta "i"  
(maksymalnie 10 pkt.)  

 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą 
z działania: 

➢ dla kryterium „Cena”: 

gdzie: 

 

Pi1(C) ilość punktów za cenę jakie otrzyma oferta "i" (maksymalnie 80pkt.) 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

80 maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta  

 

➢ za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 
dokonana będzie na podstawie Oferty w której wykonawca przedstawi: 

 

1. A. doświadczenie Kierownika Budowy. 

Punktacja P (DA): 

a) 0 pkt - spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale 6.3 pkt. C.2.1.C – za 
doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy przy 1 zakończonej 
inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni 
ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej 
Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub 
przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla 
których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego  

b) Po 2 punkty - za doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy na każdej 
następnej zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, 
przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM 
powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów 
technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono Świadectwo 
Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 

Wykonawca za doświadczenie Kierownika Budowy może otrzymać maksymalnie 
6 punktów.  

2. B. doświadczenie Głównego Projektanta. 

Punktacja P (DB): 
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a) 0 pkt - spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale 6.3 pkt. C.1.1.C – za 
doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta w opracowaniu 1 projektu 
budowlano- wykonawczego dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, 
przebudowy lub modernizacji  oczyszczalni ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM 
powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów 
technologicznych oczyszczalni ścieków 

b) Po 2 punkty - za doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta w 
opracowaniu każdego następnego projektu budowlano- wykonawczego dla 
zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji  
oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 
co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub 
przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca za doświadczenie Głównego Projektanta może otrzymać maksymalnie 
6 punktów. 

 

Ostateczna ocena punktowa w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia – P(D) 

Pi2(D) = Pi2 (DA) + Pi2 (DB)  

gdzie: 

Pi2(D) ilość punktów za kryterium „doświadczenie” jakie otrzyma oferta "i" 
(maksymalnie 12 pkt.) 

Pi2 (DA) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za doświadczenie Kierownika Budowy 
(nie więcej niż 6 pkt) 

Pi2 (DB) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za doświadczenie Głównego Projektanta 
(nie więcej niż 6  pkt) 

 

➢ za kryterium „Serwis” dokonana będzie na podstawie Oferty w której wykonawca 
zadeklaruje warunki świadczenia serwisu, w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 
następującą ilość punktów: 

 

 

Podkryterium 
Max ilość 
punktów 

Metodologia oceny 
Liczba 

przyznanych 
pkt. 

serwis max 8  pkt. Łączna ilość pkt 8 

czas reakcji 
serwisu (SA) 

max 8 pkt. 

długość czasu serwisu w jakim zostaną 
naprawione usterki  
przystąpienie do usuwania wady w ciągu 2 
dni – usunięcie wady do 21 dni  
(minimalne wymagania Zamawiającego) 

0 pkt. 

długość czasu serwisu w jakim zostaną 
naprawione usterki  
przystąpienie do usuwania wady w ciągu 2 
dni – usunięcie wady do 14 dni 
(minimalne wymagania Zamawiającego) 

4 pkt. 
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długość czasu serwisu w jakim zostaną 
naprawione usterki  
przystąpienie do usuwania wady w ciągu 2 
dni – usunięcie wady do 7 dni 
(minimalne wymagania Zamawiającego) 

8 pkt. 

 

Wykonawca za kryterium „Serwis” może otrzymać maksymalnie 8 punktów. 

3. Za wymienione kryteria można otrzymać łącznie maksymalnie 100 punktów 
ostatecznych. 

4. Podstawą oceny będzie wartość zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wyliczona 
według wzoru poniżej. Jako najkorzystniejszą zostanie wybrana Oferta, która  uzyska  
łącznie  najwyższą  ilość punktów ostatecznych, co będzie oceniane według 
poniższego wzoru ogólnego obejmującego punkty za wszystkie kryteria zgodnie z 
przyjętym znaczeniem kryteriów. 

 

15.3 ETAP I - Badanie oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia 

1.  W ramach etapu pierwszego Zamawiający dokonuje badania złożonych ofert w 
zakresie przesłanek odrzucenia oferty, o których mowa poniżej tj.: 

A. A. Ocena czy Oferta, nie podlega odrzuceniu. W przedmiotowym zakresie 
weryfikacja nastąpi według następujących przesłanek: 

● A.1. Ocena czy oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

● A.2. Ocena czy złożenie Oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

● A.3. Ocena czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

● A.4. Ocena czy Oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny. 
● A.5. Ocena czy Oferta nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
● A.6. Ocena czy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innych omyłek polegających 
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian treści oferty. 

● A.7. Ocena czy Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu złożył wadium w formie i na okres zgodny z SIWZ i/lub czy 
dokonał stosownego przedłużenia ważności wadium na wydłużony okres 
związania z ofertą lub odmówił wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą (jeśli dotyczy); 

B. B. Zasady oceny oferty w ramach Etapu I w ramach weryfikacji czy oferta złożona 
przez wykonawcę ocenionego najwyżej jest ważna - są następujące: 

B.1. Zasady ogólne oceny oferty w ramach Etapu I 

▪ B.1.1. Zamawiający dokonuje oceny oferty w sposób transparentny  tj.  
według schematu oceny/ listy sprawdzającej uwzględniając specyficzne 
uwarunkowania wykonawcy (lokalizacja siedziby, forma prawna 
Wykonawcy, struktura organizacyjna/ model biznesowy przyjęty przez 
Wykonawcę w realizacji zamówienia); 

▪ B.1.2 W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawcy 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty nie powodującej istotnej zmiany 
treści oferty w zakresie ceny oraz parametrów podlegających ocenie 
punktowej, jak  również elementów tworzących ofertę. Możliwe jest 
dostarczenie tylko dokumentów wyjaśniających poszczególne elementy 
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oferty stanowiących względem  oferty dokumenty objaśniające. 

▪ B.1.3. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz wprowadzanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści za wyjątkiem korekty omyłek rachunkowych 
i lub pisarskich dokonanych zgodnie z procedurą wynikającą z niniejszego 
SIWZ . 

▪ B.1.4. O odrzuceniu oferty Wykonawcy Zamawiający zawiadomi w formie 
pisemnej Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając 
jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie to 
Zamawiający przekaże Wykonawcy razem z Informacją o wyniku 
postępowania lub wcześniej. 

 

€ B.2.  Zasady oceny ofert w zakresie poszczególnych przesłanek odrzucenia 
oferty są  następujące: 

i. B.2. (A.1). Ocena czy oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  polegała będzie m.in. na ocenie- czy Wykonawca w treści swojej 
oferty uwzględnił w szczególności: 

(a) określone przez Zamawiającego ograniczenia i/lub limity dotyczące 
oferowanych parametrów/aspektów podlegających ocenie punktowej - 
jeśli dotyczy; 

(b) podał wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego w 
formularzu Oferta (który nie podlega uzupełnieniu, co dotyczy formularza 
oferta oraz formularza cenowego; 

(c) czy Wykonawca załączył wszystkie części formularza oferty 

(d) Czy Wykonawca zaakceptował bez zastrzeżeń wymagania 
Zamawiającego dotyczące warunków realizacji zamówienia ; 

(e) czy Wykonawca nie dokonał niedozwolonej modyfikacji formularzy 
Wykonawcy stanowiących załączniki niniejszej SIWZ IDW podczas ich 
wypełnia; 

(f) czy nie zachodzą inne niezgodności z SIWZ; 

ii. B.2. (A.2). Ocena czy złożenie Oferty nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
polegała będzie m.in. na ocenie czy Wykonawca: 

a) nie złożył oferty co najmniej dwukrotnie, w tym czy nie jest jednocześnie 
uwzględniony  w kilku różnych ofertach jako podmiot będący Wykonawcą 
i/lub członkiem konsorcjum; 

b) czy nie zachodzi podejrzenie zmowy cenowej Wykonawców; 

iii. B.2 (A.3) Ocena czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia polegała będzie m.in. na weryfikacji czy Wykonawca 
będzie zdolny w ramach zaoferowanej ceny zrealizować zamówienie z 
uwzględnieniem warunków umowy: 

a) W tym zakresie ocena będzie miała charakter indywidualny. Zamawiający 
wezwie do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, jeżeli złożona oferta będzie 
niższa o 30% i więcej od szacunkowej wartości zamówienia 
powiększonej o podatek VAT i/lub niższa o 30% i więcej od średniej ceny 
wszystkich złożonych ofert. W pozostałym zakresie odchyleń Zamawiający 
może wezwać do wyjaśnień w razie powzięcia wątpliwości, że zaoferowana 
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cena nie zapewnia należytego wykonania zamówienia. 

b) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 
spoczywa na wykonawcy. 

c) Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

(1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 
r., poz. 847); 

(2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

(3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie; 

(4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

(5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

d) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
jeżeli  dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia; 

e) W ramach procedury weryfikacji rażąco niskiej ceny Zamawiający 
uprawniony jest ponadto do oceny czy zaoferowane ceny jednostkowe i/lub 
częściowe nie zostały ustalone poniżej progów o których mowa w lit a) - 
(tzn. jeżeli podanie  cen  cząstkowych nie wynika z algorytmu ustalonego 
przez Zamawiającego w Formularzu cenowym Excela), co dotyczy 
pozostałych elementów składowych  oferty podlegających ocenie 
punktowej; 

iv. B.2. (A.4) Ocena czy Oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny polegała 
będzie m.in. na weryfikacji, czy 

a) Wykonawca nie pomylił się w obliczeniu ceny w sposób, co do którego nie 
istnieje możliwość zakwalifikowania tej pomyłki do pomyłki rachunkowej 
i/lub pisarskiej; 

b) Wykonawca nie pominął żadnej pozycji/ elementu scalonego formularza 
cenowego; 

c) Wykonawca nie obliczył ceny z zastosowaniem niewłaściwej stawki VAT, 
lub nie uwzględnił tego podatku; 

d) Wykonawca nie popełnił błędu w obliczeniach cen cząstkowych, który 
skutkuje zmianą ceny ofertowej i nie są to błędy wynikające z zaokrągleń. 

e) inne błędy w obliczeniu ceny powodujące, iż różnica pomiędzy ceną 
wyliczoną nieprawidłowo a ceną prawidłową jest istotna. 

v. B2. (A.5) Ocena czy Oferta nie jest nieważna na podstawie odrębnych 
przepisów;  polegała będzie m.in. na weryfikacji czy Wykonawca: 

a) nie naruszył żadnych obowiązujących przepisów, (np. czy podając  stawkę 
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roboczogodziny poniżej ustawowego limitu obowiązującego w dniu składania 
oferty nie naruszył przepisów dotyczących płacy minimalnej); 

b) czy wykonawca nie narusza przepisów dotyczących zatrudniania 
cudzoziemców, 

c) czy przyjęta w ofercie kwota podatku i stawka VAT została przyjęta zgodnie 
z właściwymi przepisami, co dotyczy w szczególności podmiotów 
posiadających siedzibę poza granicami kraju, co do których wystąpi aspekt 
Wewnątrz wspólnotowego świadczenia usług, zgodnie z art. 28 Ustawy o 
podatku od towarów i usług z uwzględnieniem wyjątków w ustawie 
przewidzianych. 

d) czy oferta została podpisana w sposób przewidziany w SIWZ zgodnie z 
zasadami reprezentacji; 

e) inne niezgodności z przepisami prawa; 

vi. B2. (A.6) Ocena czy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innych omyłek polegających na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

a) W toku badania ofert Zamawiający poprawi w ofertach:  

• oczywiste omyłki pisarskie,  

• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek,  

• 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. 

b) Negatywny wynik oceny wystąpi jeśli Wykonawca złoży pisemną 
odpowiedź zawierającą jego sprzeciw wobec pisma Zamawiającego 
zawierającego informację o dokonanych korektach pomyłek rachunkowych 
i/lub pisarskich 

vii. B2. (A.7) Ocena czy Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu złożył wadium w formie i na okres zgodny z SIWZ i/lub czy 
dokonał stosownego przedłużenia ważności wadium na wydłużony okres 
związania z ofertą lub odmówił wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą (jeśli dotyczy); następowała będzie następująco. 

a) Ocena czy Wykonawca zabezpieczył swoją ofertę Wadium na okres 
związania z ofertą podany w SIWZ 

i.  w przypadku niepieniężnej formy wniesienia wadium: ocena  
dokonywana będzie w oparciu o Dokument Wykonawcy (Gwarancję 
wadialną - bankową lub ubezpieczeniową ) oryginał załączony przez 
Wykonawcę do Oferty lub złożony wraz z Ofertą – 

Uwaga! 

(*) Oprócz oceny czy "Gwarancja wadialna" zawiera właściwą kwotę, 
dotyczy właściwego okresu oraz identyfikuje jednoznacznie dane 
postępowanie Zamawiający ocenia zgodność zapisów Gwarancji 
Wadialnej z SIWZ  w zakresie możliwości jego wyegzekwowania na 
wypadek ziszczenia się przesłanek opisanych w niniejszej SIWZ 
(wypłata wadium musi być bowiem bezwarunkowa). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535
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ii. w przypadku formy pieniężnej wniesienia wadium: ocenie podlega: 

● Wyciąg bankowy z konta Zamawiającego wskazanego w SIWZ jako 
właściwy do celów wniesienia wadium, w którym pod uwagę bierze 
się datę i godzinę zaksięgowania kwoty Wadium na koncie 
Zamawiającego. Wadium musi się znaleźć na koncie 
Zamawiającego  przed  upływem dnia i godziny wskazanej na 
składanie ofert. 

2. W toku badania ofert zamawiający: 

a. poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, a także inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona; 

b. może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

15.4 ETAP II - Wstępna ocena ofert i sporządzenie listy rankingowej 

Zamawiający w drugim etapie dokonuje oceny ofert na podstawie opisu kryteriów, którymi 
zamawiający kieruje się przy wyborze oferty oraz wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
określonych w SIWZ. Ma to na celu ustalenie, który wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę. 
Zamawiający sporządza listę rankingową Wykonawców. 
 

15.5 ETAP III - Badanie oferty pod kątem spełnienia warunków udziału oraz braku 
podstaw wykluczenia z postępowania 

1. Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert oraz sporządzeniu listy rankingowej 
wskazującej ofertę Wykonawcy ocenionego jako najkorzystniejszą, Zamawiający wzywa 
tego Wykonawcę (uplasowanego na pierwszym miejscu listy rankingowej) do złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających w sposób ostateczny:  

a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz  

b) brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, składa w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia 
i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć 
dokumenty, o których mowa w rozdziale 7.1 

b) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania należy przedłożyć 
dokumenty, o których mowa w rozdziale 7.2 

3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie uznana za odrzuconą.  

4. O wykluczeniu  Zamawiający  zawiadomi wykluczonego Wykonawcę w formie pisemnej, 
podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne niezwłocznie po  dokonaniu  tej 
oceny. Zawiadomienie to Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom  wraz 
ostatecznymi wynikami oceny ofert tj. po uwzględnieniu wyników oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu przez kolejnego Wykonawcę - jeżeli przejdzie 
pozytywnie procedurę oceny. W przypadku negatywnej oceny kolejnego Wykonawcy 
procedura jest powtarzana a razie braku ważnych ofert postępowanie jest unieważnione. 

5. Jeżeli Wykonawca Wezwany do złożenia oświadczeń lub dokumentów w terminach  i 
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zakresie określonym (powyżej) potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu i brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (np. pełnomocnictw), lub oświadczenia 
lub dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy i/lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie  
wskazanym,  chyba,  że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

15.6 Informacja o wynikach postępowania 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i  adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców,  którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, gdy zawiera rażąco niską cenę lub została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego lub braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, waz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym; 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 pkt 1 i 4, na stronie 
internetowej. 

3. Zamawiający może wraz z informacją o wyniku postępowania skierowaną do 
Zwycięskiego Wykonawcy wysłać zaproszenie do zawarcia umowy wraz z wezwaniem do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dostarczenia pozostałych 
dokumentów jakie są wymagane od Zwycięskiego Wykonawcy przed podpisaniem 
umowy. 

4. Jeżeli Zwycięski Wykonawca spełnił wszystkie warunki do podpisania umowy 
Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza termin jej podpisania w siedzibie 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

1) na stronę internetową postępowania; 

6. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy to Zamawiający uprawniony 
jest do zatrzymania wadium tego Wykonawcy oraz do wszczęcia procedury oceny  oferty 
Wykonawcy następnego w kolejności. Procedura oceny obejmuje badanie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia z postępowania oraz badania czy oferta 
nie podlega odrzuceniu. Jeżeli się okaże, że oferta następna w kolejności podlega 
odrzuceniu to procedura oceny jest powtarzana dla kolejnej oferty, a jeżeli wszystkie 
pozostałe oferty podlegają odrzuceniu następuje unieważnienie postępowania. 

7. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania Zamawiający zwraca wadium 
wszystkim Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane a Wykonawcy ocenionemu 
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najwyżej niezwłocznie po podpisaniu umowy. Jeżeli w efekcie uchylania się od 
podpisania umowy wybranego Wykonawcy Zamawiający dokonuje oceny oferty 
następnej w kolejności to Zamawiający wzywa tego wykonawcę do ponownego złożenia 
wadium a  w razie upływu terminu związania z ofertą do jednoczesnego wydłużenie 
okresu związania z ofertą; 

8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może  przedłużyć  termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy  jednak niż 60 dni.  Odmowa  
wyrażenia  zgody na wydłużenie okresu związania z ofertą, nie powoduje utraty wadium. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejszą lub Wykonawcy ocenionego najwyżej 
następnego w kolejności (w razie braku możliwości podpisania Umowy z Wykonawcą 
który uzyskał najwięcej punktów); 

9. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych, która przedstawiała będzie 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia na podstawie niniejszej SIWZ IDW. Jeśli nie będzie  można  wybrać  oferty  
najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze Ofertę 
z niższą ceną. Jeśli ceny tych Wykonawców są jednakowe, zastosowany zostanie przepis 
pkt. 10) poniżej. 

10. Jeżeli w postępowaniu, nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że 
zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert i 
jednocześnie zaoferowano taką samą cenę w ramach Kryterium 1, to Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane zostały w złożonych przez nich ofertach 
pierwotnych. 

15.7 Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający dla przedmiotowego postępowania prowadzanego w trybie przetargowym 
unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
prawidłowe zrealizowanie zamówienia lub zawarta umowa byłaby nieważna lub 
mającą wpływ na wynik postępowania; 

e) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane. 
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2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia 
postępowania po upływie  terminu składania ofert - podając uzasadnienie. 

3. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informację o 
unieważnieniu, na stronie internetowej. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 

5. Unieważnienie umowy  

a. umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b. umowa podlega unieważnieniu w przypadku dokonania przez zamawiającego 
czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ 
na wynik postępowania 

 
16 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
w przedmiotowym postępowaniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej; 

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

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

5) jest zawarta na okres wskazany w pkt. 5 IDW; 

6) jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w niniejszej SIWZ. 

2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy możliwe jest podpisanie 
umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, po zbadaniu przez 
zamawiającego, czy Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu; 

3. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający dostosuje Wzór Umowy FIDIC stanowiący TOM 
II niniejszego SIWZ do oferty zwycięskiego Wykonawcy. Procedura nie może w żaden 
sposób prowadzić do negocjacji warunków umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy oraz 
warunki umowy są niezmienne. Wyłączny zakres zmian po ujawnieniu się właściwych 
przesłanek zawiera TOM II SIWZ KONTRAKT.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 
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5. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany: 

1) Przekazać Zamawiającemu umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy, 

2) Przekazać pełnomocnictwo do zawarcia umowy - jeśli dotyczy, 

3) Przekazać Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców 
występujących wspólnie (np. umowę konsorcjum) – jeżeli za najkorzystniejszą 
uznana zostanie oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, 

4) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli Zabezpieczenie 
wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to obowiązkiem 
Wykonawcy jest przekazać wcześniej projekt gwarancji do weryfikacji przez 
Zamawiającego; 

5) Wykaz osób - Przekazać dane kontaktowe osób stanowiących potencjał kadrowy 
Wykonawcy (adresy e-mail i numery telefonów komórkowych wraz z zakresem 
uprawnień, odpowiedzialności i zadań przypisanych do wykonywania w ramach 
Umowy według wzoru określonego przez Zamawiającego. 

 

Uwaga!  

Wykonawca zobowiązany  będzie  dostarczyć wymagane ubezpieczenie podpisanego 
kontraktu - 100% ceny brutto podanej w ofercie: 

 - przed podpisaniem umowy - w zakresie części dotyczącej projektowania  

- na 7 dni przed rozpoczęciem robót – ubezpieczenie robót  

Zapisy o franszyzach nie mogą powodować braku egzekwowalności odszkodowania, co 
należy uzgodnić z Zamawiającym na podstawie warunków brzegowych wynikających z 
Kontraktu FIDIC. 

 

17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

17.1 Informacje ogólne 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

17.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości: 

10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy najpóźniej do dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

17.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 
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1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego 

nr konta: ING Bank Śląski  S.A O/Olesno  17 1050 1171 1000 0022 5850 2356 

z dopiskiem –  

Zabezpieczenie/ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie. 

3. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na 
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym  rachunku  bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać za  zgodą  Zamawiającego  
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia nie może powodować utraty ciągłości zabezpieczenia i/lub 
zmniejszenia jego wysokości. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w sytuacji gdy 
Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, w tym: 

a) Wykonawca lub Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca), za którego działania 
odpowiada Wykonawca, nienależycie wykona zlecenie wynikające z umowy,  

b) Wykonawca zostanie zobligowany do zapłacenia kar umownych i nie ureguluje 
tego zobowiązania,  

c) Wykonawca w ogóle nie wykona zlecenia wynikającego z umowy, 

d) umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy. 

6) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji bezspornie, na pierwsze 
pisemne wezwanie do zapłaty Zamawiającego” – gwarancja bezwarunkowa, 

7) gwarancja nie może być bez zgody Zamawiającego odwołana ani zmieniona – 
gwarancja nieodwoływalna. 
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8) gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Postanowienia pkt.17.3.8. IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych 
powyżej w pkt. 17.3.1.2)  IDW. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki do zamknięcia przetargu. 

17.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest  

1) w 100% na okres od podpisania umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do planowanego terminu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia plus 30 dni  

2) w 30% na okres gwarancji jakości i rękojmi za wady plus 15 dni. 

12. Zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone 
było zarówno w postaci jednego dokumentu na cały okres, jak i na podstawie kilku 
dokumentów obejmujących łącznie cały okres, w tym: 

1) przynajmniej jeden dokument powinien obejmować cały okres nadzoru nad robotami 
budowlanymi aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia; 

2) Wykonawca musi zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi dotyczyć wartości odpowiednio 
100% zabezpieczenia na etapie realizacji robót i 30% zabezpieczenia na etapie 
gwarancji i rękojmi za wady; 

4) W przypadku podziału zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podokresy 
wraz z dostarczeniem gwarancji Wykonawca składa oświadczenie o przedłużeniu jej 
ważności na okres wymagany w umowie. 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący 
sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, po dokonaniu (ostatniego) 
planowanego przeglądu gwarancyjnego w ramach zaoferowanej oferty. 

14. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji 
wydłużenia terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy obejmowało cały okres realizacji zamówienia i mogło być 
wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy usługi należycie, a 
następnie Świadectwo Przejęcia będzie mogło być wystawione. 

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazać wzór gwarancji do 
weryfikacji w zakresie zgodności z niniejszym SIWZ IDW. 

18 Wzór umowy 

1. Umowa zostanie podpisana z wykorzystaniem projektu umowy, który stanowi TOM II. 
SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, po uwzględnieniu w tym 
projekcie warunków realizacji zamówienia wynikających z Oferty Wykonawcy (które 
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Zamawiający wskazał w jako wartości brzegowe a Wykonawcy mogą ( dla uzyskania 
punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ) zaoferować warunki korzystniejsze. 

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (złoty). 

19 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty 

Zamawiający przewidział zmiany możliwe do dokonania w umowie, która zawarta zostanie w 
wyniku przedmiotowego postępowania. Przewidywane zmiany wraz z procedurą ich 
wprowadzania zostały określone w KONTRAKCIE FIDIC, Część II. Warunki Szczególne, wraz 
z procedurą ich wprowadzania. 

20 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym, do którego stosuje się: 

„Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie” – Załącznik nr 1 
Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mają również zastosowanie: 

„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020” 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

21 Pozostałe informacje 

1. Niniejsza SIWZ IDW stanowi TOM I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
powinna być czytana łącznie z pozostałymi elementami specyfikacji TOM II. Kontrakt i 
TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji, zastosowanie mają przepisy 
„Regulaminu udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie” – Załącznik nr 1 
Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 

3. Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 

4. Aukcja elektroniczna –Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej; 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Kontrakt na roboty budowlane, realizowany będzie zgodnie z  Warunkami  
Kontraktowymi FIDIC dla URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. 
wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i 
Konsultantów, FIDIC (książka żółta) 

 
22 Załączniki: 

Specyfikacja udostępniona na stronie internetowej przedmiotowego postępowania składa się 
z następujących trzech tomów posiadających swoje załączniki i/lub elementy składowe: 

a) TOM I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Instrukcja Dla Wykonawców- 
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[SIWZ IDW] posiadająca następujące załączniki (wypełniane przez Wykonawcę i 
składane w formie oferty): 

Załącznik nr Nazwa załącznika Kiedy składany 

Załącznik nr 1.  Formularz Ofertowy OFERTA 

Załącznik nr 2.  Załącznik do oferty  dołączany do oferty 

Załącznik nr 3.  Wykaz cen składany wraz z ofertą 

Załącznik nr 4.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu 

składany wraz z ofertą 

Załącznik nr 5.  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania 

składany wraz z ofertą 

Załącznik nr 6.  Oświadczenie w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO 

składany wraz z ofertą 

Załącznik nr 7.  Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej 

składany po otwarciu 
ofert 

Załącznik nr 8.  Wykaz usług i robót budowlanych składany na wezwanie 
Zamawiającego 

Załącznik nr 9.  Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia 

składany na wezwanie 
Zamawiającego 

Załącznik nr 10.  Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania 
do dyspozycji niezbędnych zasobów 

składany na wezwanie 
Zamawiającego 

Załącznik nr 11.  Wykaz urządzeń składany wraz z ofertą 

 

b) TOM II. KONTRAKT, na który składają się: 

▪ Część 1. Akt Umowy 

▪ Część 2. Warunki ogólne 

▪ Część 3. Warunki szczególne kontraktu 

▪ Część 4. Wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu 

▪ Część 5. Wzór karty gwarancyjnej  

c) TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Program Funkcjonalno Użytkowy, Opis 
Przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane i projektowanie stanowi: 

▪ Program Funkcjonalno Użytkowy z załącznikami 


