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Załącznik nr 2 – Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ....
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku
przynależności do grupy kapitałowej ................................................................................
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami …………..…….
Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia..............................................................
Załącznik nr 4b – Wzór wykazu zawierającego informacje na temat kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oddzielnie
dla każdej z osób wymienionych w załączniku nr
4………...........................................................
Załącznik nr 4c – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert ………...…….
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych i projektowanych w okresie
ostatnich 5 lat ..................................................................................................................
Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia
zasobów……………… .....................................................................................................
1. Nazwa i adres Zamawiających
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (PIM)
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice, POLSKA
NIP: 652-16-07-392
Regon: 072686984
KRS: 0000110057
tel.: 32 215 29 56, 32 215 92 06
www.pim.czechowice-dziedzice.pl
e-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach –
Dziedzicach Sp. o.o. (PWIK)
ul. Legionów 85
43-502 Czechowice – Dziedzice; POLSKA
NIP: 652-17-22-928
Regon: 243097669
KRS: 0000439506
tel.: 32 215 37 17
www.pwik.czechowice-dziedzice.pl
e-mail: projekt@pwik.czechowice-dziedzice.pl
Zamawiający: Gmina Czechowice-Dziedzice (Gmina)
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice; POLSKA
NIP: 652-17-13-295
Regon: 276258121
tel.: 32 214 71 10; 32 214 71 32
www.um.czechowice-dziedzice.pl
e-mail: zp@um.czechowice-dziedzice.pl
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Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wspólnie przeprowadzają i udzielają
zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Kontrakt IV: Budowa
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-DziedzicPołudnie, wyznaczając Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. jako Zamawiającego
upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu
Zamawiających i na ich rzecz.
2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. Tryb udzielania zamówienia.
1.

2.

3.

4.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dalszej
części SIWZ zwanej ustawą Pzp o wartości szacunkowej powyżej 5.548.000 EUR
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017
r. poz. 2479).
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ bądź w sytuacji rozbieżności zapisów
SIWZ w stosunku do ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają
przepisy ustawy i aktów wykonawczych.
W związku ze wspólnym prowadzeniem postępowania przez trzech Zamawiających,
zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nastąpi na stronie www każdego z trzech
Zamawiających. Podobnie będzie z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu, które
nastąpi w miejscu publicznie dostępnym każdego z Zamawiających. Tak samo
Zamawiający postąpią z informacją z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 PZP), informacją o
wyniku postępowania (art. 92 ust. 2 PZP) oraz ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia
(art. 95 PZP). Najpierw te ogłoszenia będą publikowane przez PIM.

4. Opis przedmiotu zamówienia.
1.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz modernizacja istniejących, ale wadliwie funkcjonujących odcinków sieci
wodociągowej poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w południowej
części miasta Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic –
Południe, a także wykonanie modernizacji nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie
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2.

3.

jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej, wykonanie
podbudów pod nawierzchnie oraz oporników drogowych. Zamawiającym dla zakresu
zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w
Czechowicach-Dziedzicach, natomiast dla zakresu zadań wodociągowych jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o o..
Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie
jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej, podbudów pod
nawierzchnie dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz oporników
drogowych jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres modernizacji dróg planowanych
do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu:
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, a
planowany jest do wykonania w celu uspójnienia odtworzeń dróg, w których planowane
jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej oraz zapewnienia odpowiedniej
jakości wykonanych w ramach Projektu prac odtworzeniowych.
Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji
przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w CzechowicachDziedzicach, natomiast eksploatatorem sieci wodociągowych – Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap
2” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020,
działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Zamawiającym w stosunku do działań realizowanych w ramach Projektu „Regulacja
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” jest PIM Sp. z
o.o., będący Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00
oraz PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., będący Podmiotem upoważnionym
do ponoszenia wydatków w ramach Projektu.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg gminnych, na odcinkach w
których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej,
podbudów pod nawierzchnie dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice i
oporników drogowych oraz podbudów dróg będących w zarządzie Gminy CzechowiceDziedzice pod nawierzchnię w których planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej
lub wodociągowej jest Gmina. Zakres modernizacji nawierzchni drogowych planowanych
do wykonania na zlecenie Gminy nie wchodzi w zakres Projektu, a planowany jest do
wykonania w celu uspójnienia odtworzeń dróg, w których planowane jest prowadzenie
sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej oraz zapewnienia odpowiedniej jakości
wykonanych w ramach Projektu prac odtworzeniowych.
4. Przedmiot zamówienia planuje się prowadzić i udzielić w ramach trzech Części:
1) Część 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 1, 22)”;
2) Część 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 2, 23)”;
3) Część 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27, 28)”.
5. Część 1, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze
objętym Koncepcją - zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ. . W skład
modernizowanej sieci wodociągowej będą wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz
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6.

7.

niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności przełączenia istniejących
przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do istniejących
odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi
(np. zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.).
Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie komory pomiarowej wraz
z wyposażeniem (1 sztuka) oraz komór pomiarowych bez wyposażenia (5 sztuk).
Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów wodociągowych
z rur PE SDR 11 fi 40 – 315 mm wynosi ok. 10,5 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz
1.4.5) wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej o
szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 23,3 km wraz z 8 szt. przepompowni
ścieków (zgodnie z PFU pkt. 1.1.1 oraz 1.4.3) wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice będzie
wchodziło około 1010 m2 dróg.
Część 2, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze
objętym Koncepcją - zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ.. W skład
modernizowanej sieci wodociągowej będą wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz
niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności przełączenia istniejących
przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do istniejących
odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi
(np. zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.).
Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie komór pomiarowych bez wyposażenia (3
sztuki). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów
wodociągowych z rur PE SDR 11 fi 40 – 225 mm wynosi ok. 3,7 km (zgodnie z PFU pkt.
1.1.2. oraz 1.4.5) wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej o
szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 10,4 km wraz z 5 szt. przepompowni
ścieków (zgodnie z PFU pkt 1.1.1 oraz 1.4.3) wraz z odtworzeniem nawierzchni. W
zakres modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice będzie
wchodziło około 354 m2 dróg.
Część 3, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze
objętym Koncepcją - zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ.. W skład
modernizowanej sieci wodociągowej będą wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz
niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności przełączenia istniejących
przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do istniejących
odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi
(np. zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.).
Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie komory pomiarowej wraz
z wyposażeniem (1 sztuka) oraz komory pomiarowej bez wyposażenia (1 sztuka).
Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów wodociągowych
z rur PE SDR 11 fi 40 – 225 mm wynosi ok. 7,0 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz
1.4.5) wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej
Sieci kanalizacyjnej o szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 13,9 km wraz
z 8 szt. przepompowni ścieków (zgodnie z PFU pkt. 1.1.1 oraz 1.4.3) wraz z
odtworzeniem nawierzchni. W zakres modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy
Czechowice-Dziedzice będzie wchodziło około 3340 m2 dróg.
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8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru
autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej.
9. Szczegółowy opis przedmiotu wszystkich części zamówienia przedstawiony został w
Tomie III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot:
45000000-7
Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:
45200000-9
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8
Roboty
budowlane
w
zakresie
budowy
rurociągów,
linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków.
45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
71221000-3
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

11. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie w szczególności:
1) zaprojektować i wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy w
oparciu o OPZ i załączniki do OPZ;
2) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie,
itp.) zużytych przy wykonywaniu robót,
3) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji
zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili
przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować
teren budowy.
4) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na
składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt
zapewnić jego wywóz.
5) zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i
podwykonawców.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w Tomie II SIWZ - Projekcie
Umowy.
12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w Tomie II SIWZ –
Projekcie Umowy.
5. Zamówienia częściowe.
1.
2.
3.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.
Zamawiający wyróżnia następujące części zamówienia: :
1) Część 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 1, 22)”;
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2)
3)

Część 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 2, 23)”;
Część 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27,
28)”

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3) Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi.
1.

2.

3.

4.

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach
(dla każdej z Części zamówienia):
1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na
budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty)
w
terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;
2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla
wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;
3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu,
odbiorów itp., oraz zgłoszenia w razie konieczności do odpowiednich organów
zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót
budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu
zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od
daty podpisania Umowy;
Wymagany okres gwarancji na wykonane, w ramach zamówienia roboty budowlane (w
tym materiały, urządzenia, wyposażenie oraz na robociznę) oraz na zrealizowane
dostawy urządzeń, sprzętu i wyposażenia - wynosi nie mniej niż 36 miesięcy, z
zastrzeżeniem, że w związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – okres gwarancji Wykonawcy mogą udzielić Zamawiającemu dłuższej gwarancji zgodnie ze złożoną przez
Wykonawcę ofertą a Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w formularzu
oferty (zgodnie z zasadami z pkt 28 IDW). Gwarancja jakości rozpoczyna bieg w dniu
odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone
podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót.
Roboty objęte są okresem rękojmi, który wynosi 60 miesięcy. Bieg okresu rękojmi
rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co
zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla
całości robót wykonanych na rzecz poszczególnego Zamawiającego.
Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ.
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9. Warunki udziału w postępowaniu.
1.

Zgodnie z art. 22 ust.1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.3. IDW.

2.

Podstawy wykluczenia wykonawcy określa art. 24 ust. 1 punkty 12-23 ustawy Pzp oraz
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (pkt. 11 niniejszej IDW).

3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1)
2)
3)

4.

5.

6.

7.

kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
zdolności technicznej lub zawodowej;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
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.
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt 9.3.1) IDW;
2) W zakresie warunku określonego w punkcie 9.3.2) IDW wymagane jest:
A. wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonania dla:

Części 1
- jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej
o długości minimum 11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i
budowie sieci wodociągowej o długości minimum 5,0 km. (dopuszcza się zaprojektowanie i
budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień)
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Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu
polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 11 km
oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum 5 km lub według
poniższego schematu:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji
lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 11,0 km z co najmniej 1 szt.
przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 5,0 km. Dopuszcza się
wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji
projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i
wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu
sieci kanalizacyjnej o długości minimum 11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i
sieci wodociągowej o długości minimum 5,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej
z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Części 2
- jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej
o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i
budowie sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km. (dopuszcza się zaprojektowanie i
budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień)
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu
polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km z
co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o
długości minimum 1,5 km lub według poniższego schematu:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji
lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt.
przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km. Dopuszcza się
wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
2)

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę
polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji
projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i
wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu
sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i
sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km. Dopuszcza się projektowanie każdej
z sieci w ramach odrębnych zamówień.

Części 3
jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 6,0 km
z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie,
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przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km
(dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu
polegającym na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub
remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni
oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie sieci
wodociągowej o długości minimum 3,0 km lub według poniższego schematu:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji
lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt.
przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km. Dopuszcza się
wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę
polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji
projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i
wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu
sieci kanalizacyjnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i
sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z
sieci w ramach odrębnych zamówień.
UWAGA:
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji i równego traktowania
Wykonawców wykazujących doświadczenie w projektowaniu w ramach systemu
„zaprojektuj” i Wykonawców wykazujących doświadczenie w projektowaniu w ramach
systemu „zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126),
wprowadził możliwość wykazywania usług projektowych wykonanych w okresie dłuższym niż
ostatnie 3 lata, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2)

Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w punkcie 10 IDW.
W przypadku złożenia ofert na dwie lub trzy części Wykonawca może wykazać się
odrębnymi zamówieniami spełniającymi warunki określone powyżej dla każdej części ale
Zamawiający dopuszcza też taką sytuację, że Wykonawca ubiegający się o:
a) wszystkie trzy części może wykazać się spełnianiem powyższego warunku w zakresie
Części 1;
b) ubiegający się o Część 1 i 2 lub Część 1 i 3 może wykazać się spełnianiem powyższego
warunku w zakresie Części 1;
c) ubiegający się o Część 2 i 3 może wykazać się spełnianiem powyższego warunku w
zakresie Części 3.

B. w zakresie każdej części dysponuje lub będzie dysponował osobami
skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
posiadającymi następujące kwalifikacje:
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1)

Kierownik Budowy:
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy, w tym przy zrealizowaniu co najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości co
najmniej 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz przy zrealizowaniu co
najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie,
rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o
długości co najmniej 1,5 km (Zamawiający dopuszcza w ramach jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego doświadczenie w obu sieciach).

2)

Kierownik Robót Sieciowych:
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach budowlanych
polegających na budowie kanalizacji lub sieci wodociągowej.

3)

Kierownik Robót Elektrycznych:
 Kwalifikacje i umiejętności: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych;

4)

Kierownik Robót Drogowych:
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach drogowych;

5)

Główny Projektant:
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku projektanta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi
powyżej, w tym doświadczenie przy zaprojektowaniu budowy, rozbudowy,
przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum
5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości
minimum 1,5 km. Dopuszcza się zaprojektowanie każdej z sieci w ramach
odrębnych zamówień.

6)

Projektant w specjalności elektrycznej:
- „Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.”
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej.

7)

Projektant w specjalności drogowej:
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do
powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowisku projektanta w specjalności drogowej.
Zamawiający nie dopuszcza wskazywanie na dwa lub więcej stanowiska tej samej osoby.
Zamawiający dopuszcza w przypadku składania ofert na dwie lub trzy części zamówienia
by Wykonawcy wskazywali te same osoby.
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu
terminu składania ofert.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć według
następujących zasad:
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1)
2)

3)

4)
5)

może być prezentowane doświadczenie do upływu terminu składania ofert;
wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres
łączny (po zsumowaniu) 36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika
robót lub projektanta w trakcie faktycznej realizacji robót lub usług (okresy
doświadczenia nie mogą się pokrywać). Jeżeli równolegle przez daną osobę w tym
samym okresie wykonywanych jest kilka czynności spełniających postawione
powyżej wymagania, okres doświadczenia się nie multiplikuje i okres ten na potrzebę
obliczenia doświadczenia będzie brany pod uwagę tylko raz;
dane potwierdzające okresy doświadczenia powinny jasno wynikać z treści
ujawnianej w wykazie sporządzonym na podstawie wzoru zawartego w załączniku nr
4 do IDW, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia
robót lub usług, w których uczestniczył dany specjalista;
wykonawcy mają przedstawić dane precyzyjnie a podając daty rozpoczęcia lub
zakończenia danego okresu powinni wskazać je z dokładnością roku, miesiąca i dnia;
jeżeli przedstawiane dane będą się zaczynać lub kończyć w niepełnych miesiącach,
Zamawiający będzie sumował dni, przyjmując że na 1 miesiąc składa się 30 dni.

Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i
biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a
także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją
przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i
dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć
pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być
biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych,
ekonomicznych i prawnych.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w punkcie 10 IDW.

3) W zakresie warunku określonego w punkcie 9.3.3) IDW wymagane jest wykazanie
przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej
zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. dla:
a) Części 1 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w
mniejszej niż 16.000.000,00 PLN;
b) Części 2 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w
mniejszej niż 6 000.000,00 PLN;
c) Części 3 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w
mniejszej niż 9 000.000,00 PLN.

i finansowej
wysokości nie
wysokości nie
wysokości nie

W przypadku składania ofert na dwie lub więcej części zamówienia wymagania w zakresie
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej podlegają sumowaniu.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
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Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w punkcie 10 IDW.
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć – zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17.2
ppkt 13)-15) IDW - oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. Wypełniając JEDZ należy się ograniczyć do
ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez
wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia się żadnej z pozostałych sekcji w
części IV JEDZ.
Jednolity Dokument stanowi załącznik nr 2 do IDW. Instrukcja wypełniania JEDZ
zawarta jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – www.uzp.gov.pl
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia (zgodnie z zasadami określonymi w
punkcie 3.4. niniejszej IDW) na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23) Ustawy Pzp. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę
(dotyczy również Wykonawców występujących wspólnie) sporządzone zgodnie ze
wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
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oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty :

1)

2)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
1)) informacji 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;
2)) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy te roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5
do IDW);
3)) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty (sporządzony zgodnie ze wzorem
zawartym w Załączniku nr 5 do IDW).
4)) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 (sporządzone
zgodnie ze wzorami zawartymi w Załącznikach nr 4, 4a, 4b do IDW);
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1)) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - z wyłączeniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa
określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) ustawy Pzp - oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2)) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
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3))

4))

5))

6))
7))

8))

9))

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy Pzp;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej
decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.10.7.2):
1)
pkt 1)) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - z wyłączeniem
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 ustawy Pzp w zakresie
przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) ustawy Pzp - oraz ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy Pzp;
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2)
pkt 2–4)) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.8 ust. 1) i ust. 2) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 10.8 ust. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 10.8, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 10.9 stosuje się.
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt. 10.7. ust. 2) ppkt 1), składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1
pkt. 13,14 i 21 - z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i
pkt 14 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d)
ustawy Pzp - oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 10.9 zdanie pierwsze stosuje się.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
11. Przesłanki wykluczenia Wykonawców
1.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23
ustawy Pzp - z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14
ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) ustawy
Pzp.
Zamawiający wykluczy również Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a)
zamawiającym,
b)
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)
członkami komisji przetargowej:
 Małgorzata Pławecka - Przewodnicząca
 Małgorzata Adach – Sekretarz
 Anna Zięba
 Dominika Suchy
 Aleksandra Chomczyńska
 Monika Zarębska
 Iwona Gorel
 Marek Gumola
 Paweł Waluga
 Piotr Kordek
 Rafał Maj
 Patryk Hudziec
 Olaf Dąbrowski
 Karolina Ligęska
 Anna Rzenno-Śmigiel
d)

osobami, które zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp:
- Monika Nowak
- Czesława Szczęsny
- Marek Drabek
 Jacek Chopiak
 Tomasz Dyrda

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
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5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
6) 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
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, 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.
12. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy
Pzp (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14
ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) ustawy
Pzp).
4. 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.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 11.1. IDW.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
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podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

4)

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na
wezwanie Zamawiającego, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 10.7.2) ppkt. 1-9))
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także – na
zasadach określonych w pkt 17.2. ppkt. 13)-15) IDW - Jednolity Dokument dotyczący
każdego z tych podmiotów oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia.
9. Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, składając Jednolity Dokument zobowiązany jest wypełnić część II
sekcja D oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców jeżeli są znane.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9 IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity
Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt. 10.3 IDW, składa każdy z Wykonawców.
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5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo należy załączyć do Oferty. Pełnomocnictwo
winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez
notariusza za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może
wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających
wspólnie ofertę.
6. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać
wszystkich Partnerów.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego
zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i
przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co
najmniej następujące postanowienia dotyczące:
1) określenia celu i przedmiotu umowy;
2) oznaczenia czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia w niniejszym postępowaniu;
3) ustanowienia lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania
dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich partnerów Konsorcjum razem
i każdego z osobna;
4) określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności partnerów Konsorcjum względem
Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
5) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek
partnera Konsorcjum do czasu wykonania zamówienia;
6) określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego partnera
Konsorcjum;
7) zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
14. Wadium
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
a) dla Części 1 – 630 000,00 PLN (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy PLN);
b) dla Części 2 – 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN);
c) dla Części 3 – 370 000,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy PLN).
2)
3)

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu ;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.).
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4)

3.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego – PIM lub Zamawiających), gwaranta lub poręczyciela (instytucji
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp,
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, lub
 Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, lub
 zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie
był krótszy niż okres związania Ofertą.
Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Nr: 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872
Przelew powinien wskazywać numer, nazwę postępowania, część zamówienia w
którym składana jest oferta.
2) Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
3) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą
(jako oddzielny od oferty dokument) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. w CzechowicachDziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2, w dniach:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
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piątek: 7:00 - 13:00
4)

4.

Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających
wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego
treści wielości Wykonawców składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże
podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w
imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.

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.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę nie jest wystarczające do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
4) Oferty Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,
zostaną odrzucone.
1)

5.

Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało
zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po
zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert
6.

Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
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2)
3)
4)

Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.

Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.

2.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 10% ceny podanej w
ofercie przez Wykonawcę.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu
związania Ofertą, na zasadach określonych w Tomie II SIWZ.
3.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone będzie na każdego
Zamawiającego oddzielnie w kwotach zgodnych z zapisami wynikającymi § 17 Umowy TOM II SIWZ.
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujące
rachunki bankowe Zamawiających:
dla PIM:

Bank: PKO Bank Polski S.A.
Nr: 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872
dla PWIK:

Bank: Bank Millennium S.A.
Nr: 09 1160 2202 0000 0002 4382 4886
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dla Gminy:

Bank: PKO Bank Polski S.A.
Nr: 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571

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
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer
zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu;
3) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub
poręczeniem;
4) kwotę gwarancji lub poręczenia;
5) zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego,
6) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
7) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia dotyczące danego
Zamawiającego wnosi się odrębnie do tego Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród
pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
ustawy Pzp.
10. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach
wymienionych w art. 148 ust 1 Ustawy Pzp.
4.
1.

2.
3.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z treścią
Tomu II SIWZ), tj. od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego
protokołu odbioru robót (bez uwag).
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej IDW jest zwracana nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie 60 miesięcy od dnia
odebrania przez Zamawiającego całości robót budowlanych.
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5.

Przedłużenie ważności zabezpieczenia.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedłużenia
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na przedłużony okres realizacji umowy.
16. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
17. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.

2.

Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę na daną Część zamówienia.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Treść Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
4) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej
oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
5) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których Oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp
7) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) art. 297 § 1.: Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).
Forma Oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (1 oryginał
i 1 kopia - kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład Oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW.
Zaleca się aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie.
Zaleca się aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane, strony
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.
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 Wykonawcę.
Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany
przez niego tekst muszą być parafowane.
Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
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.
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.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia

komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 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,

z

uwzględnieniem

wymogów

dotyczących

formy,

ustanowionych poniżej.
11) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani/Pan
Małgorzata Adach e-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
12) Jeżeli

Zamawiający

lub

Wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
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świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
13) W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających
ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie
art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
14) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę,
jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
a)

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1

b)

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może
korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania,

które

umożliwiają

wypełnienie

JEDZ

i

utworzenie

dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c)

Po

stworzeniu

lub

wygenerowaniu

przez

wykonawcę

dokumentu

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie.2
d)

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć
się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może
prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać
użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
1
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na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart
Sign)
lub komercyjnych.
e)

Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,
składanej w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to
niezbędne,

również

inne

informacje

dla

prawidłowego

dostępu

do

dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
f)

Wykonawca

przesyła

zamawiającemu

zaszyfrowany

i

podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy
oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na
identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku
numer ten musi być wskazany w treści oferty).
g)

Wykonawca,

przesyłając

JEDZ,

żąda

potwierdzenia

dostarczenia

wiadomości zawierającej JEDZ.
h)

Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

i)

Obowiązek

złożenia

JEDZ

w

postaci

elektronicznej

opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej
dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.
15) Ofertę (oprócz JEDZ) składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3.

Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszej IDW,
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiajacy może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostepnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
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4.

podmitów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z
2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
d) Składany w formie elektronicznej na zasadach określonych w pkt 17.2 ppkt.
13)-15) IDW Jednolity Dokument, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załacznik nr 2 do ninniejszej IDW – składany przez Wykonawcę /
każdego z Wykonawców występujących wspólnie oraz Jednolity Dokument dla
każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz Jednolity Dokument dla
każdego z podwykonawców, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom. Wypełniając JEDZ należy się ograniczyć
do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji
poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia się żadnej z pozostałych
sekcji w części IV JEDZ.
e) Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów –
pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbnędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
f) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
g) wyceniony Wykaz Cen,
h) odpowiednio wypełniony Załacznik nr 4c do IDW stanowiący Wzór wykazu
personelu na potrzeby kryterium oceny ofert odrębnie dla każdej z Części.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.

18. Udostępnienie, wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1.

Udostępnianie SIWZ.
1) Niniejszą SIWZ udostępnia się na stronie internetowej każdego z Zamawiających od
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
do upływu terminu składnia ofert.
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2.

Wyjaśnianie treści SIWZ.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (PIM) (zgodnie z danymi z punktu
20 niniejszej IDW) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej na której udostępniania jest specyfikacja.
2) Jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie powyższego terminu, lub
dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
4) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5) Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania
wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie
będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie.

3.

Zmiany w treści SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed upływem terminu do składania
ofert, może zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której jest dostępna
SIWZ.
2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

19. Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
20. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Małgorzata Adach

e-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
21. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego Zamawiającego, Przedsiębiorstwa
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
(punkt kancelaryjny na parterze budynku) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

20.06.2018r.

do godz.
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2.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn:
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe
Część nr …………………………………

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. Zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
22. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

23. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna
nr 6 pierwsze piętro:
w dniu

20.06.2018r.

o godz.

10:30

24. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny całej oferty,
4) termin wykonania zamówienia,
5) okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
25. Zwrot oferty
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie poinformuje
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
26. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty
wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania z ofertą dokonane będzie po wyborze najkorzystniejszej oferty,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
27. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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Cena Oferty jest ceną ryczałtową.
WAŻNE - Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i wynikająca ze
zsumowania cen brutto z Wykazów Cen. W Wykazach Cen kwoty podane w
pozycjach dotyczących „Dokumentacji i prac projektowych” Wykonawca winien
oszacować nie drożej niż wynika to z zapisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
Tomie II niniejszej SIWZ.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na
podstawie: oględzin terenu budowy, uzgodnień, opinii, opisu przedmiotu
zamówienia w SIWZ, w tym postanowień Programu Funkcjonalno – Użytkowego i
umowy.
7. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie
elementy SIWZ i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie
zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości.
8. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ obejmować wszystkie
koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego
zamówienia jak np. koszty projektowania, koszty nadzoru autorskiego, koszty robót
przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt
zorganizowania placu budowy, koszty obsługi geologicznej i geodezyjnej, wszelkie
opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie
niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów,
itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających z
dokumentacji, a nie uwzględnione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym).
9. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie
wymagania i zobowiązania zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami.
10. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych materiałów i
urządzeń pod warunkiem, że materiały i urządzenia zaproponowane są istotnie
równoważne z określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający podkreśla,
iż nazwy własne, podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia są nazwami
przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako
nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza użycie
materiałów równoważnych, lecz parametry użytego materiału lub urządzenia nie
mogą być niższe od podanych jako przykład.
2.
3.

28. Kryteria oceny ofert.
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1.

2.

3.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C):
waga kryterium – 60%,
2) Doświadczenie personelu Wykonawcy (D):
waga kryterium - 20%,
3) Okres gwarancji (G):
waga kryterium – 20%.
Zasady oceny kryterium Najniższa Cena (C).
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
W przypadku kryterium Najniższa Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min
Ci
Pi (C) =
• Max (C)
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty badanej "i";
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Najniższa Cena".

4. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” (D)
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane oddzielnie w każdej Części, na podstawie
doświadczenia poszczególnych wskazanych poniżej członków personelu Wykonawcy, wg
zasad opisanych poniżej. Doświadczenie będzie oceniane w zakresie każdej części na
podstawie Załącznika nr 4c do IDW - Wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert.
UWAGA: na potrzeby kryterium oceny ofert Wykonawca nie może wskazać innych osób niż
osoby wskazane w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 9.7.2) B)
IDW (osoby wskazane do oceny w kryterium są tymi samymi co wskazane na potrzeby
spełniania warunku). W przypadku gdy Wykonawca wskaże inną osobę – otrzyma 0 pkt w
danym podkryterium dotyczącym wskazanej osoby w ramach kryterium Doświadczenie
personelu Wykonawcy.
Na wagę kryterium składają się wagi przypisane do poszczególnych członków personelu,
wskazane w pkt a) –b) poniżej. Punkty za poszczególnych członków personelu danej oferty
będą sumowane (D).
W zakresie każdej części (ocena na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 4 c
do IDW):
a)

Kierownik Budowy - waga 10% - maksymalnie 10 punktów do końcowej oceny
Do oceny będzie brane doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy
zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na
budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o
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długości co najmniej 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz przy
zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na
budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o
długości co najmniej 1,5 km.
(Przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz przedsięwzięcie
wskazane w zakresie sieci wodociągowej tworzą razem „Pakiet”. Zamawiający
dopuszcza wskazanie doświadczenia w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz
doświadczenia w zakresie sieci wodociągowej w ramach jednego zadania
inwestycyjnego). Jeżeli wskazany Kierownik Budowy wykaże się takim doświadczeniem,
w co najmniej:
- zrealizowanym jednym takim wskazanym powyżej Pakiecie – 0 pkt;
- zrealizowanymi dwoma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 2 pkt;
- zrealizowanymi trzema takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 4 pkt;
- zrealizowanym czterema takimi wskazanymi powyżej Pakietami – 6 pkt;
- zrealizowanymi pięcioma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 8 pkt;
- zrealizowanymi sześcioma i więcej takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 10 pkt;

b)

Główny Projektant – waga 10% - maksymalnie 10 punktów do końcowej oceny
Do oceny będzie brane doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta przy
zrealizowanym co najmniej jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu
budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o
długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o
długości minimum 1,5 km.
(Przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz przedsięwzięcie
wskazane w zakresie sieci wodociągowej tworzą razem „Pakiet”. Zamawiający
dopuszcza wskazanie doświadczenia w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz
doświadczenia w zakresie sieci wodociągowej w ramach jednego zadania
inwestycyjnego). Jeżeli wskazany Główny Projektant wykaże się takim doświadczeniem,
w co najmniej:
- zrealizowanym jednym takim wskazanym powyżej Pakiecie – 0 pkt;
- zrealizowanymi dwoma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 2 pkt;
- zrealizowanymi trzema takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 4 pkt;
- zrealizowanym czterema takimi wskazanymi powyżej Pakietami – 6 pkt;
- zrealizowanymi pięcioma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 8 pkt;
- zrealizowanymi sześcioma i więcej takimi wskazanymi powyżej Pakietami - 10 pkt;
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5.

Zasady oceny kryterium Okres gwarancji (G).
W przypadku kryterium „Okres Gwarancji”, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w
składanej ofercie oferowany okres gwarancji dla wykonanych robót budowlanych.
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
1) za zaoferowanie okresu gwarancji 36 m-cy – 0 pkt,
2) za zaoferowanie okresu gwarancji 42 m-cy - 5 pkt,
3) za zaoferowanie okresu gwarancji 48 m-cy - 10 pkt,
4) za zaoferowanie okresu gwarancji 54 m-ce – 15 pkt,
5) za zaoferowanie okresu gwarancji 60 m-ce – 20 pkt,
UWAGA: (W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych
pięciu terminów oferowanej gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający
przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nieusuniętych/nie przekreślonych
terminów).

6. Ostateczna ocena punktowa Oferty.
Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą
wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne
kryteria:
Pi = Σ Pi (X)
gdzie:
Pi
Σ Pi (X)

ocena punktowa Oferty "i";
suma ilości punktów jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne kryteria.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
7.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej Ofert przedstawią taki sam bilans w/w kryteriów,
Zamawiający spośród tych Ofert wybierze Ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

29. Oferta z rażąco niską ceną.
1.

Jeżeli cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 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
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2.

3.
4.

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
Zamawiający odrzuca Ofertę:
1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że Oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

30. Uzupełnienie oferty.
1.

2.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 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.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

31. Tryb i sposób oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
2. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
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3. Zamawiający poprawi w tekście Oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
2.

Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z
zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
3.

Sprawdzanie wiarygodności Ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że
złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Pzp
1.

32. Wykluczenie Wykonawcy.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy Pzp.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
33. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp
34. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
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, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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35. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
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;
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
3. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
4. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ;
5. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w
trybie wskazanych w Tomie II niniejszej SIWZ.
6. Umowa jest nieważna:
1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp,
2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej
SIWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Tomie II niniejszej SIWZ.
9. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby o których mowa w pkt. 9.7.2) B.
IDW wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do
właściwych izb samorządowych;
b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 11.7 niniejszej IDW, w odniesieniu do
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została uznana
za najkorzystniejszą;
d) wstępny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem, będącym
załącznikiem do PFU. Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego
projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w terminie do 21 dni licząc od dnia
zaakceptowania przez Zamawiającego projektu, przedłoży celem zatwierdzenia,
aktualizację Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiający
zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedłożonych
materiałów. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzględniać terminy
realizacji przedsięwzięcia wynikające z podpisanej Umowy, etapowanie
realizowanych prac oraz sukcesywne odbieranie i rozliczanie wykonanych robót;
e) dane niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy (w tym informacje dotyczące
osób uprawnionych do zawarcia umowy oraz osób upoważnionych do kontaktów w
związku z realizacją umowy itp.).
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Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako uchylanie się od
zawarcia umowy i skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

36. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
37. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej.
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
art. 179 i n. ustawy Pzp.
2) Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp,
c) Zamawiającemu w postaci skargi do sądu określonej w art. 198a-198g ustawy
Pzp.
2. Odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp,
jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na
wniesienie odwołania w taki sposób aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-190 ustawy
Pzp.

3. Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do
sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy Pzp.
38. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
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1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie oraz drogą elektorniczną (e-mail), za
wyjątkiem oferty która musi być złożona w formie pisemnej.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane drogą elektroniczną (e-mail) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.
3. Osobą wyznaczoną przez Zamawiajacego do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan/Pani Małgorzata Adach
e-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
39. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p.

2.

Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2

3.

Załącznik nr 3

4.

Załącznik nr 4

1.

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik nr 4c

5.

Załącznik nr 5

6.

Załącznik nr 6

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór Wykazu Cen
Standardowy formularz jednolitego
dokumentu zamówienia (JEDZ)

europejskiego

Wzór
oświadczenia
o
przynależności
lub
braku
przynależności do grupy kapitałowej
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacją na temat zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
Wzór wykazu zawierającego informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej z osób
wymienionych w załączniku nr 4
Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert

Wzór wykazu robót
budowlanych wykonanych i
projektowanych w okresie ostatnich 5 lat
Wzór oświadczenia – pisemnego zobowiązania podmiotu do
udostępnienia zasobów.

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać
treści załączników.
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