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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

Lp. Oznaczenie części Nazwa części 

1. Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawcy (IDW) 

2. Część II SIWZ Wzór umowy  

3. Część IIIa SIWZ Dokumentacja projektowa i STWIORB 

4. Część IIIb SIWZ Wyjaśnienia i uzupełnienia do Dokumentacji projektowej i 

STWIORB 

a) Przedmiar wersja edytowalna 

b) Cennik usług laboratoryjnych 
c) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oczyszczalni 

ścieków 

d) Protokół ustalań w spr. zagrożenia wybuchem obiektów os 
e) rysunek do pkt. 25 

 
Terminologia na potrzeby SIWZ: 

 

Beneficjent - oznacza Zamawiającego. 
Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1830 ). 

IDW – oznacza Instrukcję dla Wykonawców - część I SIWZ. 

Instytucja Wdrażająca (IW) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
siedzibą w Warszawie 
Inżynier Kontraktu – zwanym dalej także Inżynierem – oznacza Wykonawcę wyłonionego przez 

Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, sprawującego w imieniu Zamawiającego nadzór nad inwestycją budowlaną 

i wszystkimi pracami budowlanymi wchodzącymi w zakres Projektu tj.: 

OTS-IP Spółka z.o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-133, ul. Juliusza Lea nr 112 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje i sprawującą 
funkcje nadzoru na terenie budowy, określone w art. 25 (obowiązki inspektora) oraz art. 26 (prawa 

inspektora) ustawy PB. 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) - oznacza zespół pracowników powołanych przez 
Zamawiającego dla celu realizacji projektu. 

Konsorcjum – oznacza dwóch lub większą liczbę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  
Kontrakt na Roboty - oznacza kontrakt obejmujący wykonanie Robót stanowiących część Projektu 

i będących przedmiotem nadzoru Inżyniera Kontraktu. Terminy „Kontrakt na Roboty" i „Kontrakt" 

mogą być używane zamiennie. 

Okres kwalifikowania wydatków – Okres realizacji projektu w którym mogą być ponoszone wydatki 

kwalifikowane. Okres ten upływa 31.12.2019 r. 

Personel kluczowy – personel Inżyniera wskazany w ofercie. 
Prawo budowlane - oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity  

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach zwane dalej „ustawą PB” 

Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni 

ścieków w Starachowicach” współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 - nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-150/16-00 
Partner – Wykonawca wchodzący w skład Konsorcjum.  

Pełnomocnik – przedstawiciel Wykonawcy umocowany do reprezentowania w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  
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Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy pzp lub obiektu 

budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę robót budowlanych. 

Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
2017 poz. 1579  z późn. zm), zwana dalej „ustawą pzp”. 

Ustawa KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 poz. 459  

z późn. zm – dalej KC). 

Umowa – oznacza „umowę” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, 
w szczególności ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Zamówień Publicznych - część  

II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

Wykonawca – 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.  
Zamawiający - oznacza stronę Umowy zatrudniającą Wykonawcę.  
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

I. Nazwa i adres Zamawiającego  
 

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach,  

Miejscowość: 27-200 Starachowice, 

Adres: ul. Iglasta 5, 
Strona internetowa: http://pwik.starachowice.pl,  

Mail:  poczta@pwik.starachowice.pl 

Telefon:  41 275 03 35, 
Faks: 41 275 03 36, 

NIP: 664-18-08-503. 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, 

ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, 

z dopiskiem: sprawa nr ZP/2/POIS/05/2017/MO/2 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego i miejsce zamieszczenia ogłoszenia. 
 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  zwanej dalej „ustawą”. W szczególności 

z zastosowaniem przepisów działu III rozdziału 5 ustawy – „Zamówienia sektorowe”. 

2. Niniejsze postępowanie jest o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2017 poz. 
1880) oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2254).  

3. Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, nr 

umowy o dofinasowanie: POIS.02.03.00-00-0150/16 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

✓ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  

✓ strona internetowa Zamawiającego -  http://pwik.starachowice.pl,  

✓ tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

http://pwik.starachowice.pl/
mailto:poczta@pwik.starachowice.pl
http://pwik.starachowice.pl/
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5. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy 

pzp, do wartości 30% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych t.j. wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem 

zamówienia, a w szczególności robót wynikających z konieczności uzupełnienia, zwiększenia 

zakresu robót podstawowych po zweryfikowaniu rzeczywistego zakresu robót koniecznych do 

prawidłowego wykonania modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w 

Starachowicach. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

1. Przedmiotem kontraktu są roboty budowlano-montażowe, związane z modernizacją linii osadowo 

– biogazowej na oczyszczalni, która docelowo mieści się w grupie <100 000 RLM. 
Zaprojektowana oczyszczalnia ma przepustowość umożliwiającą właściwe oczyszczenie ścieków 

przy obciążeniu oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń wynoszącym 99 000 RLM, i dopływie 

Qśr d=15.200m3/d, Qd max=18200m3/d. i przepływie max dobowym w porze deszczowej do Q 
max d= 24 000 m3/d. Projekt obejmuje wykonanie kompletnej linii osadowej i gazowej wraz z 

aparatem kogeneracyjnym, siecią cieplną na terenie oczyszczalni, oraz innymi niezbędnymi 

instalacjami technologicznymi (woda, kanalizacja, zasilanie energetyczne, kable sterownicze). 

2.  W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) budowę dwóch wydzielonych komór fermentacji o konstrukcji żelbetowej i poj. czynnej ok. 

2500m3 każda, wraz z budynkiem maszynowni i klatką schodową, niezbędnymi instalacjami 

technologicznymi; 

b) budowę nowego zbiornika gazu powłokowego o poj. 1000m3 wraz niezbędnymi urządzeniami 

i instalacjami w tym pochodnią do spalania nadmiaru biogazu, odsiarczaniem, odwodnieniem, 

wentylatornią; 

c) montaż aparatu kogeneracyjnego o mocy el. 253 kW i 315 kW mocy grzewczej z wykonaniem 
niezbędnych instalacji sanitarnych i energetycznych - przebudowę instalacji c.o. (rury 

preizolowane) do obiektów na oczyszczalni, montaż 1 szt. rezerwowego kotła gazowego 

o mocy 250 kW; 

d) budowę budynku odwadniania osadu wraz z montażem wirówki; 

e) budowę stanowiska do załadunku osadu odwodnionego i stanowiska do higienizacji osadu; 

f) budowę magazynu osadu odwodnionego; 

g) budowę wagi samochodowej o udźwigu nominalnym 40 000 kg; 
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h) uzupełnienie otwartej komory fermentacji w system mieszania gromadzonego osadu; 

i) budowę kontenerowej stacji zlewczej ścieków wraz z kanalizacją d=0,2 m, l=ok.150m 

i niezbędnymi instalacjami (el. akp, woda); 

j) przebudowę budynku kotłowni na garaż-magazyn, przebudowę i dostosowanie istniejących 

obiektów gospodarki osadowej tj.:  np. pompownie, zbiorniki, zagęszczanie;  

k) budowę niezbędnych dróg i dojść do obiektów; 

l) wykonanie zlewni nieczystości płynnych; 

m) remont kolektora dopływowego; 

n) zakupu i dostawy wyposażenia; 

o) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

p) przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na budowie kierownika budowy, przez cały okres 

realizacji przedmiotu Umowy. Kierownik budowy przeznaczy cały swój służbowy czas w 
wymiarze pełnego etatu na kierowanie robotami objętymi Umową i będzie odbierał – zgodne z 

zakresem Umowy, Dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i innymi czynnikami mającymi 

wpływ na realizację zadania – polecenia od Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu z zakresu 
realizacji robót. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na terenie budowy w trakcie 

prowadzenia robót. 

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące 

niektóre czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 

a) osoba sprawująca czynności zarządcze jako Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik 

Kontraktu). 

b) osoby wykonujące prace objęte przedmiotem zamówienia takie jak: roboty ziemne, palowe, 

betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie, ciesielskie, dekarskie, stolarskie, fliziarskie 

(glazurnickie, płytkarskie), brukarskie, montażowe konstrukcji żelbetowych oraz urządzeń  i 

konstrukcji metalowych, montażowe instalacji technologicznych, montażowe instalacji 

powietrznych, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne oraz roboty porządkowe i 

ogrodnicze, z wyłączeniem: fachowców, będących specjalistami dostawców maszyn, urządzeń 

i elementów specjalistycznych, osób świadczących usługi transportowe, najmu sprzętu oraz 

usługi geodezyjne. 

5. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza 

zatrudnienie pracowników na podstawie regulacji prawnych kraju macierzystego. 

6. Zakres robót budowlanych objętych obowiązkami Wykonawcy robót szczegółowo opisany jest 

w części III SIWZ tj. dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych opracowanych przez pracownię projektową Przedsiębiorstwo 
Projektowo – Usługowe PROJ - EKO Sp. z o.o. ul. Okrzei 18, 64-920 Piła. Dokumentacja 

projektowa dostępna jest do wglądu na stronie internetowej bądź w siedzibie Zamawiającego w 

godzinach pracy.  
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7. Zasadniczym warunkiem rozbudowy jest zapewnienie wysokich standardów jakości ścieków 

oczyszczonych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz zapewnienie ciągłości pracy 

oczyszczalni ścieków w trakcie jej rozbudowy. W tym celu przewiduje się zastosowanie 

najnowocześniejszych, dostępnych na rynku rozwiązań. 

8. Prace budowlano-montażowe związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków odbywać 

się będą podczas nieprzerwanej jej eksploatacji. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób zapewniający ciągłą, 

nieprzerwaną pracę oczyszczalni ścieków, w warunkach jej normalnego i maksymalnego 

obciążenia, oraz gwarantujący utrzymanie wymaganego stopnia redukcji i stężenia zanieczyszczeń 

w ściekach oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na wszystkich etapach 

przebudowy i modernizacji oczyszczalni. 

10. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robot na podstawie SIWZ i załączników 

do SIWZ, a w szczególności na podstawie przedmiarów robót i projektów budowlanych 
poszczególnych branż. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i mogą nie 

obejmować w całości przedmiotu zamówienia.  

11. Wykonawca będzie rozliczany na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego 

obejmującego wszystkie koszty składające się na cenę oferty brutto.  

12. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedłoży w terminie 10 dni od dnia podpisania 

umowy harmonogram rzeczowo – finansowy do akceptacji przez Zamawiającego. Szczegółowa 

forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym niezwłocznie 

po podpisaniu umowy. 

13. Harmonogram powinien być podzielony na pozycje w taki sposób aby obejmował cały zakres 

rzeczowy robót objętych zamówieniem o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż podział na 
działy przedmiaru opublikowanego przez Zamawiającego. Harmonogram musi uwzględniać 

wymogi Zamawiającego dotyczące możliwości prowadzenia robót w obiekcie czynnym.  

14. Obowiązkiem Wykonawcy przed złożeniem oferty jest sprawdzenie ilości robót wynikających 
z opracowanej dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia, że zakres robót podany przez 

Zamawiającego w SIWZ nie zawiera wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej i kompletnej 

realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia, należy poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wyrazi zgodę na 
zamieszczenie dodatkowych prac w ofercie przez Wykonawców po stwierdzeniu ich niezbędności 

przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający umieści treść zgody na zamieszczenie prac 

nieprzewidzianych w ofercie na stronie internetowej. 

15. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. Wykonawca musi mieć świadomość, 

iż oferowanie urządzeń równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi 

parametrami określonymi w SIWZ, projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji 

przedstawiciela Zamawiającego. 

16. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), 
stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, 

systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników 

rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 

wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
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jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, 

patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, 

metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 

metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo 
Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 

nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, 

technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia 

17. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to 

RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie 

wszystkie dane z analizy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam 

przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania.  

18. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów oczyszczalni  po 
wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu.  W ramach wizji lokalnej Zamawiający wyraża zgodę na 

robienie zdjęć po złożeniu oświadczenia potwierdzającego ich wykorzystanie wyłącznie do 

sporządzenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.  

Kontakt w sprawie wizji lokalnej: 
z-ca Kierownika Wydziału Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków – Robert Pacek lub Mistrz 

Oczyszczalni/Kierownik JRP Jaromir Dąbek - tel. 41 274 64 45; 41 275 03 26.  

19. Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić: 

1) pełną obsługę geodezyjną; 

2) organizację i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty 

przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, 
wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi 

robotami; 

3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu 

zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi; 

4) uwzględnienie kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

19. Kody CPV: 

Nr kodu CPV Znaczenie  

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów 

45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu 

45231222-7 Roboty we zakresie zbiorników gazu 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
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45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

IV. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji.  

1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa do dnia 

30.11.2019 r. przy czym: 

1) dokonanie rozruchu technologicznego i odbiór końcowy do dnia 31.10.2019r. 

2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do 30.11.2019r.   

2. Umowa obowiązuje również w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, które wynoszą minimum 60 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego robót. 

V. Informacja o podwykonawcach.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania części zamówienia przez Wykonawcę robót.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy. 

4. Zamawiający zastrzega, że 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 zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych 
podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie stanowiącej część 

II SIWZ. 

7. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 

143d ustawy. 

8. Pozostałe wymagania odnośnie podwykonawstwa określa wzór umowy stanowiący część II 

SIWZ. 

VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych 
Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu 
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zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. VIII IDW. 

3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy, zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich partnerów (przy czym termin na jaki została zawarta nie może być 

krótszy niż termin realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji 
i rękojmi), oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. VIII i IX IDW. 

4. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

5. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 

wszystkich dokumentów. 

6. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. 
Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

7. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust.1, ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy pzp. 

8. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy z zastrzeżeniem ust. 2 rozdz. VIII IDW. 

VII. Waluta w jakiej rozliczane będzie niniejsze zamówienie.  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich [ PLN ]. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy pzp) ust. 5 pkt. 

1, 2, 4 i 8 ustawy pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu. 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej 
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 

wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 

b. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 

8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). 

c. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie osiągnął roczne obroty w 
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wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym 

roku.  

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy 

1) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie 
lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości brutto kontraktu nie 

mniejszej niż 15.000.000,00 PLN, każdy z nich. Wykonawca zobowiązany jest również 

przedłożyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej. 

2) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował następującymi 

osobami: 

a) Kierownik Budowy – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz:  

 co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi 

(po uzyskaniu uprawnień); 

 doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami związanymi 

z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o 

przepustowości minimum 15 tys. m3/d; 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń.   

b) Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych – min. 1 osoba posiadająca: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych; 

 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót wodno-

kanalizacyjnych; 

 doświadczenie w kierowaniu robotami wodno-kanalizacyjnymi na co najmniej dwóch 

zakończonych kontraktach związanych z budową, przebudową, rozbudową lub 

modernizacją oczyszczalni ścieków.  

c) Kierownik robót elektrycznych –  min. 1 osoba posiadająca: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych; 

 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót; doświadczenie  w  kierowaniu  

robotami  elektrycznymi  na  co  najmniej  dwóch  zakończonych kontraktach 
związanych budową,  przebudową,  rozbudową lub  modernizacją oczyszczalni 

ścieków. 

d) Technolog –  min. 1 osoba posiadająca doświadczenie jako technolog przy realizacji co 

najmniej dwóch zakończonych inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji 

lub przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd. co najmniej 15 tys. m3/d 

e) Kierownik robót drogowych  – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

w specjalności drogowej; minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami 
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga klasy: lokalna 

i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, 

w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi (drogowych) zleconymi 
w ramach usługi objętej niniejszym postępowaniem albo uprawnienia budowlane w 

specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letni staż na stanowisku 
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kierownika robót drogowych. 

3) Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które 

odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób 
Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe 

zamówienie w wyznaczonym terminie. 

4) Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane 

uprawnienia i doświadczenie. 

5) Wskazane osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. 

6) W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową znajomością języka 

polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka 
polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między 

Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

7) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w 

odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 

8) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 

12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 

ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późn. zm.) 

9) W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:  

 ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej  

obowiązujących przepisów, 

 kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późn. zm.). 

2. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną lub w przypadku Wykonawcy 
polegającego na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy pzp, warunki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1.1, 1.2 lit. a i b i 1.3 ppkt 2) Wykonawcy i inne podmioty mogą 

spełniać łącznie bądź każdy z osobna, natomiast warunki określone w: pkt. 1.2 lit. c oraz pkt 1.3 

ppkt. 1) musi spełniać: 

a) przynajmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną bądź po jednym 

warunku każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną  

b) Wykonawca lub inny podmiot na którego zasobach polega Wykonawca zgodnie z art. 22a 

ustawy pzp bądź po jednym warunku każdy z nich. 

3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
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finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 3, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców.  

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz 

z ofertą. 

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 

b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia 

(JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca: 

• nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

• spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

c) 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. 

d) W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. 

gwarancję/poręczenie. 

e) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 

• Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

• podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, 

dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 
ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

2) Oświadczenie o którym mowa w pkt 1) lit. b, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) 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”. 

JEDZ należy złożyć w formie pisemnej. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie w 

wersji edytowalnej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca może złożyć własne 

oświadczenie 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. 

Dokument powinien być podpisany przez Wykonawcę, Podmiot trzeci, Podwykonawcę, 

odpowiednio przez tego kogo dotyczy składany formularz JEDZ. Dla skutecznego złożenia 
oświadczenia formularz muszą podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. uprawnione do 

reprezentacji albo upoważnione na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku 

formularza składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 



  

    
 

15 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  

zamówienia formularz powinien podpisać każdy z Wykonawców, który składa dany 

formularz. 

3) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedkłada JEDZ 

tylko w swoim zakresie. 

4) W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami 
lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, 

Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy 

jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D). 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z 

odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ 

odnoszące się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 
polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy, należycie 

wypełniony i podpisany przez dany podmiot. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy przedstawić 
odrębny JEDZ (należycie wypełniony i podpisany przez danego Wykonawcę) zawierający 

informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). 

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2) Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp na swojej 

stronie internetowej.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy  

z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających: 

1) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 

dokumentów – dotyczy każdego Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia): 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
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gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

c) 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, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do 

SIWZ 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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; 

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na formularzu zgodnym 

z treścią załącznika nr 5 do SIWZ 

2) spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania, 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 na formularzu zgodnym z treścią załącznika 

nr 3 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 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, 

b) 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 zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; 

c) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
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wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

e) sprawozdania finansowego albo jego części (rachunek zysków i strat), w przypadku gdy 

sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią 

o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających roczne obroty za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 

f) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za ostatnie 3 lata obrotowe, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację 

którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu 

(dokumenty wskazane w pkt 3.1 ppkt 1). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć 

dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania 

tych warunków (dokumenty wskazane w ppkt 2). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a - 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. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

5. 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 ust. 3, 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.  

Postanowienia pkt 4 stosuje się. 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w ust 1 pkt. 1) lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 3, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 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. Postanowienia pkt 4 

stosuje się. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w podrozdziale 3 „Dokumenty i oświadczenia 
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składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona” w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

X. Wadium. 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie 

wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 gr.). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 

6 ustawy, tj.: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  

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

(Dz.U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją 

nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną 

zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 termin ważności gwarancji, 

 z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 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. 

5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: PKO Bank Polski  

03 1020 2629 0000 9202 0343 6615 w tytule: „wadium – „Modernizacja części-osadowo-

biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach nr sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2” 

6. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.  

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego.  

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy 

XI.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpi otwarcie ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Oferta Wykonawcy, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie 

odrzucona. 

6. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub osobiście, za pośrednictwem 
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posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – adres e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl , lub 

faksem na numer 41 275 03 36.  

2. Przesyłane wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinny stanowić 

załączniki do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: txt, .rtf, .pdf, 

.jpg, .doc. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu bądź e-maila  

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma.  

5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub 

pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez 

Zamawiającego w wezwaniu. 

6. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem lub e-mailem ) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. 

7. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego lub użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 

8. W zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zamawiający 
dopuszcza formę pisemną bądź faksową bądź drogę elektroniczną. Wykonawca może zwracać się 

pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli 

wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 8 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić, w każdym czasie przed upływem terminu do 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na 

stronie internetowej. 

12. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia się następujące osoby: 

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Jaromir Dąbek 

XIII. Forma i sposób przygotowania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. W przypadku 
złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną 

przez Zamawiającego odrzucone. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert w formie faksu lub drogą elektroniczną. 

mailto:poczta@pwik.starachowice.pl
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3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze 

lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku dołączenia do 

oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że mają one być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 ustawy pzp. 

5. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym 

i opisanym: 

Nazwa i adres Wykonawcy  

Oferta na:  

 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” 

 

Nie otwierać przed dniem 30.01.2018 r. przed godz. 11:00                        

                                                                                   

                                                                                                        Nazwa i adres Zamawiającego  

 
6. Podpisy: Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi 

w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która(e) otrzymała(y) stosowne 
pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób o których mowa wyżej. Podpis winien być 

opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika. 

7. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika zgodnie 

z opisem z rozdziałów VIII i IX.  

2) Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty 
składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Tłumaczenie nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, natomiast 

musi być poświadczone przez Wykonawcę. 

8. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca 

się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 

odtajnienie. 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

10. Zaleca się, aby: 

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 

były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 
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Pełnomocnictwo, 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 

kolejnymi numerami, 

3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa 

może stanowić odrębną część oferty), 

4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do SIWZ). 

11. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę, 

2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 1 niniejszej SIWZ oznaczając 

odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

4) do pisma o zmianie lub wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 

prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, 

w sekretariacie, w terminie do dnia 30.01.2018 r. roku do godz. 11:00. Oferty można składać 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu. 

2.  Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 30.01.2018 r. roku o godz. 11:30. 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji 

i warunki płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

XV. Opis sposobu obliczania ceny. 

1.  Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za 
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realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 

jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku).  

2.  Cena oferty brutto jest ceną ostateczną i ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty 

oraz w szczególności m.in.: 

a. robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

b. wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich 

zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy; 

c. wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy); 

d. koszty pośrednie, w skład w których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonania 

robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne; 

e. koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania 

robót objętych kontraktem, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy 

istniejących systemów; 

f. koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu; 

g. koszty nadzorów branżowych; 

h. koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z kontraktu, w tym roboty tymczasowe 

polegające między innymi na przebudowie obiektów kolidujących; 

i. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie zgłaszania wad; 

j. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

k. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących. 

3.  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. 

4.  Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia wynikające wprost z treści SIWZ, niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia.   

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Oferty będą ocenianie w oparciu o kryteria określone poniżej. Każda z ofert oceniana będzie 

w systemie punktowym: 

 

Kryterium I -  Cena oferty brutto do 70 pkt. 

Kryterium II –  Okres gwarancji do 30 pkt.  
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Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: 

  

 CN 

KC = --------- x 70 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

 COB 

 

gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy, 

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

Punkty za okres gwarancji będą przyznawane wg poniższych kryteriów: 

1) okres gwarancji minimum 60 miesięcy - 0 pkt.  

2) okres gwarancji minimum 72 miesięcy - 15 pkt. 

3) okres gwarancji minimum 84 miesięcy - 30 pkt. 

Zaoferowany okres gwarancji jest również równy okresowi rękojmi. 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza tzn. 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zawiera najwyższą liczbę punktów.  

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

4. Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na 

bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po 

przecinku). 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji, 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

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

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej 
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na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty. 

8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

albo 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. 

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 1a ustawy zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w 

szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, 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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2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 

pkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 

zamawiający uznał za niewystarczające. 

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

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ustawie pzp.  

3. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych, musi posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem 

z odpowiedniego rejestru. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego 
zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych 

Wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:  

- sposób ich współdziałania,  

- zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,  

- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji 

Umowy o zamówienie,  

- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,  

- umowa powinna zawierać wskazanie, kto jest upoważniony do: zaciągania zobowiązań/do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego 

z osobna/oraz przyjmowania płatności od Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

wraz z dowodem jej opłacenia. 

6. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia kopii uprawnień kierownika budowy 

i kierowników robót ujętych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

7. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zgodnie z rozdziałem XIX. 

8. Niedopełnienie obowiązków wynikających z ust. 3-7 uznane zostanie przez Zamawiającego, jako 

uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 9.  

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp. 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, a także 

roszczenia służące z tytułu rękojmi za wady.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 Ustawy, w wysokości 10 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto), może być wnoszone według 

wyboru Wykonawcy w:  

1) pieniądzu (na konto Zamawiającego), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

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 (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

4. 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.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 

ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.  

6. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 ustawy 

Pzp. 

7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:  

a) jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, na kwotę 
stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30 % kwoty 

zabezpieczenia po 30 dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane.  

b)  dwóch gwarancji jednocześnie: (I) pierwszej na kwotę stanowiącą 70% kwoty zabezpieczenia  

z terminem ważności 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane oraz (II) drugiej, wnoszonej na kwotę stanowiącą 30% kwoty 

zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:  

a) Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

b) Zamawiający zwróci:  

 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni po upływie terminu 
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór 

końcowy robót budowlanych),  
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 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie do 15 dnia po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

9. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni 

przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność 

obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej 

z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.  

10. Gwarancję wnoszoną w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: PKO Bank Polski 

03 1020 2629 0000 9202 0343 6615 z adnotacją „zabezpieczenie wykonania umowy – sprawa 

nr ZP/2/POIS/2017/MO/2”. 

XX. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki 

zmiany umowy. 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy – zamieszczonym w części II 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu 

wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) Wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 

wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

b) Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku 
wystąpienia ciągłych obfitych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót 

budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu 

realizacji zadania o okres występowania tych opadów. 

c) Zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 
kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy itp. skutkujące niemożliwością 

realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W 

przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas, w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez 

przeprowadzenie dodatkowych badań. 

d) Jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie  następstwem okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót. 

e) Konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie  

przewidzianych do wykonania. Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu o czas 

niezbędny na wykonanie tych robót. 

f) Opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny 

na wykonanie przyłączy. 

g) Opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin 
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zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów. 

h) Opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

i) Powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

j) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

k) Wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) W przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 

ustawy pzp tj. zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmian o 

których mowa w pkt. 1. 

3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie ulega zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość różnicy całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość różnicy całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

6) Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w pkt. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 
dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których  mowa w pkt 1 lit.  b) i 

c) 

7) Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; 

1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania, 

2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji 

projektowej. 

- wartość robót określonych w pkt. 7 zostanie ustalona na podstawie wartości kosztorysowej 

tych robót.  
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3. Inne zmiany skutkujące zmianą umowy: 

1) Zmiana adresu i nazwy Wykonawcy bez zmiany podmiotowej 

2) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i 

wykształceniu nie niższym niż wskazane w ofercie Wykonawcy 

3) Zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 

4. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, 

pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp 

5. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół 

konieczności zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, podpisany przez obie strony  umowy.  

6. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

7. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest 

dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 

8. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wymaga zmiany umowy. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2. Środkami ochrony prawnej są:  

1) Odwołania.  

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

Wymagania formalne odwołania 

Odwołanie powinno: 

1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, 

2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

3. określać żądanie oraz 

4. wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

Terminy na wniesienie odwołania 
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1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej.  

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się  w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia,  

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej..  

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 

2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W 
postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 

występować z nowymi żądaniami. 

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 

kasacyjna.  

XXII. Spis załączników do SIWZ. 

1. Załącznik Nr 1 formularz oferty. 

2. Załącznik Nr 2 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.  

3. Załącznik Nr 3 wykaz wykonanych robót budowlanych. 

4. Załącznik Nr 4 wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia 

5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

6. Załącznik nr 6 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków 
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7. Załącznik nr 7 standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Nr tel/faks…………………………………….. 

 
Adres e-mail …………………………………. 

PWiK  Sp. z o.o.  

w Starachowicach  

ul. Iglasta 5 

27-200 Starachowice 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Po zapoznaniu się z Dokumentami Przetargowymi ja (my ) niżej podpisany (i) podejmuję 

(my) się wykonania zadania pn. : 

 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” 

Znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2 

 
I. Za wynagrodzenie zryczałtowane, zwane dalej ceną ofertową w wysokości:  

Brutto …………………………zł. 

(słownie:........................................................................................…..……………………). 
W tym VAT …………% w wysokości ………………………….. zł 

Netto ……………………… zł 

(słownie:........................................................................................…..……………………). 

II. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……...…. miesięcznego okresu gwarancji na 

wszystkie prace budowlano – montażowe licząc od daty odbioru końcowego obiektu. 

Okres Gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 

 

III. Akceptuję termin realizacji zamówienia wymieniony w SIWZ. 

 

IV. Oświadczam/my, że : 

1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przepisami zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, oraz innych dokumentach stanowiących integralną 

część SIWZ, dokumentacji projektowej, wzorze umowy i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń oraz, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni 

licząc od upływu terminu składania ofert, 

2. wyceniliśmy całość robót składających się na przedmiot zamówienia, 

3. wymagane Wadium w wysokości: 200.000,00 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych), zostało wniesione w dniu ……………. w formie 

...................................................................... 

4. Całość oferty składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Akceptujemy i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki wymienione we wzorze umowy. 
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6. Akceptujemy zobowiązania zawarte w SIWZ i innych dokumentach przetargowych. 

7. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni. 

8. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w rozdz. IV 

SIWZ. 

9. Spełniamy warunki udziału. 

10. jesteśmy / nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT - nasz numer NIP: . . . . . . . . . . . .  

11. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców *) 

Podwykonawcą zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia (jeżeli 

dotyczy) 

 

12. Oświadczamy, że następujący pracownicy, wykonujący czynności w przedmiocie 

zamówienia, tj.: 

a) osoba sprawująca czynności zarządcze jako Przedstawiciel Wykonawcy 

(Kierownik Kontraktu); 

b) osoby wykonujące prace objęte przedmiotem zamówienia takie jak: roboty 

ziemne, palowe, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie, ciesielskie, 

dekarskie, stolarskie, fliziarskie (glazurnickie, płytkarskie), brukarskie, 

montażowe konstrukcji żelbetowych oraz urządzeń  i konstrukcji metalowych, 

montażowe instalacji technologicznych, montażowe instalacji powietrznych, 

roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne oraz roboty porządkowe i ogrodnicze, z 

wyłączeniem: fachowców, będących specjalistami dostawców maszyn, urządzeń i 

elementów specjalistycznych, osób świadczących usługi transportowe, najmu 

sprzętu oraz usługi geodezyjne.   

będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

13. Oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, (jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres) roczne obroty wynosiły: 

 

L.p. Rok obrót 

   

   

   

 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 
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14. Oświadczam/y, że posiadam/y środki finansowe lub zdolność kredytową do 

zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż  

…………………………………………………………………………. 

Słownie: ………………………………………………………………. 

15. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 

a) zawarcia Umowy na warunkach podanych w przetargu, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie brutto na warunkach określonych w SIWZ. 

16. 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. 

…………………………………………….. (wypełnić o ile dotyczy) 

17. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy pzp, że wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania. 

 

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………….. 

 

Uwaga: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

 

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca nie wypełnia pkt 17. 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 
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18. Załącznikami do niniejszej oferty  są: 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

……………………., dnia …………………………………        

 ................................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 

 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

w trybie art. 24 ust. 11 Ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579  z późn. zm .) zwaną dalej „ustawą pzp” 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 

 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach ” 

Znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2 

 

Informuję/Informujemy*, że: 

1. Nie należę/należymy* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 oraz art. 24 ust. 11 w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami)*.  

2. Należę/należymy* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

oraz art. 24 ust. 11 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami.) i składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej*. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres lub siedziba podmiotu 

1.   

2.   

3.   
 

 
………………, dn. ………………. r. 

................................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

      

* niepotrzebne skreślić 

 
UWAGA: Wykonawca  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po 

otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://bip.malopolska.pl/ugbrzeszcze) 
informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

 

 

 



  

    
 

38 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko  

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 
PWiK  Sp. z o.o.  

w Starachowicach  

ul. Iglasta 5 

27-200 Starachowice 

WYKAZ WYKONANYCH 

ROBÓT 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579  z późn. zm .), zwaną dalej „ustawą pzp”. 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 

 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” 

Znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2 

  
Nazwa 

Wykonawcy 

(podmiotu), 

wykazującego 

posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa zamówienia / zakres robót 

składający się na przedmiot 

zrealizowanego zamówienia  

(Należy podać informacje na 
podstawie których, Zamawiający 

będzie mógł jednoznacznie 
stwierdzić spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu np.  tereny szkód 

górniczych 

Wartość brutto 

wykonanych 

robót 

[PLN] 

Przepustowość 

średnia dobowa 

(m3/d) 

Data wykonania 

zamówienia 

(zgodnie z 
zawartą umową) 

Nazwa i 

adres 

podmiotu na 

rzecz którego 

wykonano 

zamówienia 

      

      

      

Załączniki: 

1. Dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie w szczególności informacji o tym czy 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. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, 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 (określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ). 

3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  

niezbędnych zasobów postaci wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji zamówienia,   na 

potrzeby wykonania zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy)*. 

 
………………, dn. ………………. r. 

................................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

* w przypadku doświadczenia własnego skreślić 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 
PWiK  Sp. z o.o.  

w Starachowicach  

ul. Iglasta 5 

27-200 Starachowice 

Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579  z późn. zm .), zwaną dalej „ustawą pzp”. 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” 

Znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 
zawodowe 

niezbędne  do 
wykonania 

zamówienia (rodzaj 
uprawnień z 

podaniem nr i daty 
ich wydania) 

Wykształcenie  Doświadczenie* 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania  

osobami** 

1 
 Kierownik 

budowy  

   
 

2 

 Kierownik robót 

wodno-

kanalizacyjnych  

    

3 
 Kierownik robót 

elektrycznych  

    

4  Technolog     

5 
 Kierownik robót 

drogowych   

    

 

Oświadczam/y, że osoby, wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia określone 
w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.3) SIWZ. 

Oświadczam/y, że zapewnię/my odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe 

zamówienie w wyznaczonym terminie. 
 Należy podać ilość lat ma stanowisku kierownika budowy/robót nazwę i wartość brutto, przepustowość oczyszczalni  

kierowanej budowy 
** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. 
Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

*** Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić osobę wymienioną w poz. nr 1 (Kierownik budowy) na podstawie umowy  
o pracę – warunek konieczny.  

 

………………, dn. ………………. r. 

................................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 
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przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

PWiK  Sp. z o.o.  

w Starachowicach  

ul. Iglasta 5 

27-200 Starachowice 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO 

TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579  z późn. zm .), zwaną dalej „ustawą pzp” 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” 

Znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2 

 

Oświadczam, że: 

 

Nie orzeczono wobec podmiotu, który reprezentuję środka zapobiegawczego w postaci 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 

 
………………, dn. ………………. r. 

................................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

PWiK  Sp. z o.o.  

w Starachowicach  

ul. Iglasta 5 

27-200 Starachowice 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO 

PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579  z późn. zm .), zwaną dalej „ustawą pzp”. 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” 

Znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2 

 

Oświadczam, że: 

 

wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*) 

 

wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*) 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) 

ustawy PZP przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności 

ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 
………………, dn. ………………. r. 

................................................................................... 
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(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 


