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1. NNaazzwwaa  ii  aaddrreess  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo..  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Skarżysku-Kamiennej  

ul. Cicha 8  

26-110 Skarżysko-Kamienna  

Tel. 041 253-22-73 

Fax. 041 253-12-72 

E-mail: biuro@mpwik-skarzysko.eu 

 

Adres internetowy (URL): http://www.mpwik-skarzysko.eu 

 – w zakresie przedmiotowym danego przetargu  

2. OOzznnaacczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy..  

 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zgodna 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późniejszymi zmianami ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, dalej zwanej „Ustawą" albo ustawą Pzp.  
 
(i) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby 
osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów  ustawy Pzp. Za 

podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne. 
 
(ii) termin „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) 

powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili 
pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z 
wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do 

przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane 
przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie. 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. TTrryybb  uuddzziieellaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa..  

 
Przetarg nieograniczony – zgodnie z definicją art. 39 ustawy Pzp.   
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

4. OOppiiss  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa..  

1. Inwestor przystępuje do realizacji inwestycji z udziałem środków krajowych, objętej 
dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz podłączeń  budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, uruchomionego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego wykona 
przyłącza kanalizacji sanitarnej  budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej.  

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłączy realizowane będzie w ramach 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego                         
w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”. Budowa przyłączy będzie realizowana zgodnie                      
z  zapisami art. 30 ust. 1 pkt 1a , na podstawie art. 29a, budowa przyłączy będzie podlegała 

zgłoszeniu do właściciela sieci kanalizacyjnej, a więc do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.  
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie jednej aglomeracji, obejmującej gminę Skarżysko-
Kamienna oraz gminę Skarżysko Kościelne.   

http://www.mpwik-skarzysko.eu/
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2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym:  
 
CZĘŚĆ Nr: I  

Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej                      

i Skarżysku-Kościelnym. 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zadanie obejmuje zakresem budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Skarżysko-Kamienna, osiedla: Pogorzałe, Książęce, Bzinek, Łyżwy, Usłów oraz na terenie 

gminy Skarżysko Kościelne, miejscowości Lipowe Pole Plebańskie, Grzybowa Góra.   

 

W w.w zakres wchodzi budowa 17 szt. przyłączy w tym: 

 1 szt – odcinków przyłączy zbiorczych (wspólnych).  

Przyłącza zbiorcze zostały wydzielone z całości z uwagi na brak dofinansowania. Realizacja odcinków 
przyłączy zbiorczych będzie finansowana ze środków własnych MPWiK Sp. z o.o. 

 
Planowany termin realizacji całości przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym na dzień ogłoszenia 
postępowania przetargowego harmonogramem rzeczowo – finansowym  będącym załącznikiem do 
wniosku o dofinansowanie – najpóźniej do dnia 10.01.2016r.     

3. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej realizowana zgodnie                         
z zapisami art. 30 ust. 1 pkt 1a , na podstawie art. 29a,  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).  
Budowa przyłączy będzie podlegała zgłoszeniu do właściciela sieci kanalizacyjnej, a więc do MPWiK Sp. 
z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.  
2. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wybudowania przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego projektem 
budowlanym 

- wykonania wszystkich robót budowlanych wraz z robotami odtworzeniowymi 
- wytyczenia geodezyjnego trasy przyłącza 
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza wraz z wniesieniem jej do  
   państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu, przed przyjęciem robót, 
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca,                        
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być 

przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w trzech egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.  
W wersji papierowej: 
- na sekcjach w układzie 2000 w skali 1:500 lub 1:1000. 
W wersji elektronicznej: 

- w pliku dxf oraz komplet szkiców inwentaryzacji powykonawczej i współrzędne pomierzonych 

punktów zapisane w pliku tekstowym (txt).  
 
oraz wykonania wszystkich robót wymienionych w załączonych przedmiarach robót oraz innych robót, 
które przez Zamawiającego nie zostały wyszczególnione w przedmiarach, a są niezbędne do 
prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją w zakresie 
wyszczególnionym w opisie technicznym , przedstawionym na sytuacji lub na profilu. Załączone do 

dokumentacji przetargowej przedmiary robót są elementem pomocniczym, a wyszczególnione w nich 
zakresy robót nie ograniczają Wykonawcy w zakresie wykonania całości wskazanego w dokumentacji 
przyłącza kanalizacyjnego.  
 
3. W  ramach wyszczególnionych w przedmiarach robót oraz dokumentacji technicznej 
robót należy wykonać również: 
      - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego  

     wykonania robót ujętych w przedmiarze robót,  
      - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi 
     wynikające z niniejszej umowy, dokumentacji  projektowej, przedmiaru robót.      
4.  W sprawach nieuregulowanych w podanych w pkt. 3 dokumentach należy stosować się do 
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     obowiązujących warunków technicznych, norm branżowych, przepisów prawa budowlanego.  

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego 
    otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:  
    a. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 
    b. możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 

    c. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp., 
    d. stanu dróg dojazdowych, 
    e. innych danych potrzebnych do wykonania robót. 
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  
     w cenie oferty oraz w poszczególnych cenach przypisanych do pozycji wyszczególnionych  
     w formularzu cenowym.  
 

4.2. Przyjętą formą wynagrodzenia jest ryczałt.   
Cenę zawartą w ofercie zał. nr 1  należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa  art.    
632 Kodeksu cywilnego. Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto winna obejmować całość prac,  

czynności i innych kosztów  koniecznych do wykonania zamówienia.  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93 z późn. zm) w art 632  

stanowi : 
           § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 
          § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć  ryczałt lub 
rozwiązać umowę. 

W cenę zamówienia powinny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne 
do wykonania całości przedmiotu zamówienia w tym koszty niezbędnych uzgodnień, zakupu map, 
obsługi geodezyjnej, sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej , wniesienia inwentaryzacji do 
zasobu i inne.    

 
      W związku z powyższym cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez 

Zamawiającego wymogów. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie 
objętym zamówieniem oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą  być  konieczne do 
przygotowania oferty i właściwego oszacowania ilości i rodzaju robót, które  Wykonawca 
winien wykonać w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
W związku z dopuszczeniem rozliczania fakturami częściowym, do wysokości 80% wynagrodzenia 

wynikającego ze złożonej oferty i podpisanej umowy, przy określonej w wysokości 40.000,00 zł. netto 
minimalnej kwocie faktury częściowej, zgodnie ze wskazaniami § 21 wzoru umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia protokołu odbioru robót odnoszącego się do wykonanego przyłącza , 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru , przedstawiciela Inwestora oraz właściciela nieruchomości 
na druku przekazanym przez Inwestora , protokołu komisyjnego przeprowadzenia próby szczelności 
przyłącza kanalizacyjnego spisanego przy udziale przedstawiciela Inwestora, przedłożenia szkicu 
geodezyjnego  inwentaryzacji przyłącza sporządzonego przez uprawnionego geodetę oraz atestów 

certyfikatów, deklaracji zgodności na poszczególne materiały użyte do budowy oraz inne niezbędne                

i wymagane przez Inspektora nadzoru dokumenty.   
 

 

 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główne przedmioty: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
Dodatkowe przedmioty: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45111200-0 Roboty ziemne. 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 

45430000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie.  
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6. W odniesieniu do urządzeń lub materiałów równoważnych: 

 
Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków 

towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 
urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów 
technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy 
rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewniające uzyskanie parametrów  technologicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były 
prototypami. 

 

5. ZZaammóówwiieenniiaa  cczzęęśścciioowwee..  

 
Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.  

 

6. ZZaammóówwiieenniiaa  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccee..  

 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

77..  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ooffeerrcciiee  wwaarriiaannttoowweejj..  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

88..  TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa..  

 

Termin wykonania całości zamówienia – najpóźniej do dnia 10.01.2016r.      
Termin wykonania zamówienia – maksymalny termin realizacji 40 dni od dnia podpisania 
umowy lecz nie później niż do dnia 10.01.2016r. przy czym Wykonawcy składają ofertę 
może zaproponować inny krótszy termin realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż 
termin zaoferowany nie może być krótszy niż 30 dni, zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi w 
punkcie 20.3 niniejszej IDW.  

 
 

99..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ddookkuummeennttyy  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccee  ssppeełłnniiaanniiee  

wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu..  

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
       a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
           prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

       b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
       c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

           zamówienia; 
       d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
       Oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach  
       o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.  
        
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
       wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda 

       złożenia następujących dokumentów:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do            

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 
załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 
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b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 
załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców; (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
9.3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy  i doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W 
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich 
łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz                       
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

(Wykonawca ustala samodzielnie, które roboty budowlane uznaje za najważniejsze                   
i tylko te wskazuje w wykazie robót budowlanych oraz tylko dla tych przedstawia                     
dowody).   

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.                    
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający dopuszcza wykazanie                    

w wykazie tylko robót budowlanych, określonych, spełniających warunek udziału                    
w  postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia tj: 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w wykazie, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat 
przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, wszystkich robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej (grawitacyjnej lub tłocznej) lub kanalizacji deszczowej o wartości każdej z robót 
co najmniej 150 tys. PLN netto (bez podatku VAT). 

Minimalna ilość robót wykazana przez Wykonawcę to jedna robota budowlana.    
 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr  6 do niniejszej IDW.  
 

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dowodów określających, czy roboty 
budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie; 

(Wykonawca ustala samodzielnie, które roboty budowlane pokazane w wykazie robót 
uznaje za najważniejsze i tylko dla tych przedstawia dowody).   

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 

jednej takiej roboty budowlanej.  
 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 

 
1) poświadczenie – dokumentujące spełnienie w/w warunku, dokumentujące należyte 
wykonanie robót.  

 
2) inne dokumenty  – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; 
 

Zgodnie z treścią par. 1 ust 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku gdy zamawiający jest 

podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej 

../Inżynie%20Kontraktu%20-%20po%20poprawkach/IK-TOM1_IDW%20-%20właściwy.doc#_Załącznik_nr_7_- wzór wykazu wykona_1
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wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów odnoszących się do 

należytego wykonania robót wskazanych w par 1 ust 2 w/w rozporządzenia.  
 
       b) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz  
            z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia,  

             niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich  
            czynności: 

Kierownik Robót Sanitarnych (Kierownik Budowy) – jedna osoba – posiadający: 

 wykształcenie techniczne, 

 co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na 

stanowisku kierownika robót z zakresu budowy systemów kanalizacji sanitarnej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i 

instalacji sanitarnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów.  

 
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami nt. 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania 
zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do 

dysponowania tymi osobami.  W tym celu Wykonawcy winni wypełnić załącznik nr 5/1, 
5/2 oraz załącznik nr 9 do niniejszej IDW. 
 
Kierownicy będą ponownie weryfikowani i akceptowani przez Zamawiającego przed 
rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków, kiedy to Wykonawca będzie musiał 
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie obowiązków przez 

odpowiednich Kierowników Budowy (oświadczenie) wraz z kopiami uprawnień 

zawodowych. Dodatkowo oprócz stwierdzenia przygotowania zawodowego tj. wykazania 
się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, winni wykazać się aktualnym wpisem do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając   w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia.   

W przypadku udostępnienia przez inny podmiot swoich zasobów podmiot, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów zgodnie z ust. c odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za udostępnienie 
zasobów nie ponosi winy i zobowiązany jest w związku z tym do złożenia oświadczenia                          
o solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby za szkody powstałe w wyniku 
nieudostępnienia zasobów, do których się zobowiązał. W tym celu Wykonawcy winni wypełnić  i 
przedłożyć załącznik nr 7 do niniejszej IDW. 

 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, 
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji ekonomicznej i 
finansowej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać 
dokumentów dotyczących w szczególności: 

 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia, 
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj dokumenty określone 
w punkcie 9.2. a, jak również oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 i 7 do niniejszej 
IDW. 

Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej                            
i finansowej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, w celu 

oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga się przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4 a  niniejszej IDW dotyczących tych podmiotów. 

            
    c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z  art. 22 ustawy  
                 Pzp wzoru stanowiącego  załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego   

                 ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
                 oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu  
                 pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę). 
 

9.4. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.d) 
powyżej w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie niniejszego zamówienia,  Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 

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

a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę min. 200 tys. PLN. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi 

złożyć opłaconą polisę,  a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia.  
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców                         
o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć przedmiotowy 
dokument, przy czym łącznie muszą spełniać wymaganie Zamawiającego                      
odniesieniu do kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej.   

[Wszelkie informacje i dane ekonomiczne podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone 

przez Zamawiającego na PLN z zastosowaniem średniego kursu wymiany stosowanego przez 
Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej] 

9.5. Ponadto, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć oświadczenie                
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                       

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5), lub oświadczenie, że 
nie przynależy do grupy kapitałowej,  którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW.                        
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

[W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż określono w pkt 9.3. IDW, Zamawiający do obliczenia wartości wykonanych robót 

i innych danych finansowych przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych]. 
 

9.6. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.                   
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2009r.  Nr 226, poz. 1817): 

             Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w  pkt 
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9.2.a, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju,                       

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   

        - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
 
[Dokument, o którym  mowa w pkt 9.2.a powinien być wystawiony nie wcześniej niż                           

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.] 
 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:                 
„spełnia – nie spełnia”.  

1100..  WWyykkoonnaawwccyy  wwssppóóllnniiee  uubbiieeggaajjąąccyy  ssiięę  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa,,      

              PPooddwwyykkoonnaawwssttwwoo..    

 

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 WP. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu                         
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden                   

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do 
zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, 
opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania                          

w wykonywaniu usługi przed podpisaniem umowy z zamawiającym. 

10.4.  Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) 
oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 
(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy 
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) 
dotyczy. 

       Szczegółowe uregulowania dotyczące Podwykonawców zostały zawarte we wzorze 

umowy stanowiącej Część II – Wzór Umowy , Warunków Przetargowych.   

 

 

1111..  WWaaddiiuumm  

 
5.1.Wysokość wadium. 

 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  

 

5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych)  

  

5.2.Forma wadium. 
 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 
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2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; 

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należącej do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.”; 
Postanowienie pkt 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1)b) 
11.2.1)e). 
 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców wadium może zostać wniesione przez LIDERA (Pełnomocnika) konsorcjum  
występującego w imieniu wszystkich jego uczestników, pod warunkiem, że został on do tego 

upoważniony. 
 

 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 
 

Bank PeKaO S.A.  numer: 70 1240 5048 1111 0000 5582 0233 
 

z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na budowę przyłączy 
kanalizacji sanitarnej ”  
 

 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę składającego ofertę. 
 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez  ustawę Pzp  formach należy złożyć w formie   
     oryginału wraz z ofertą.    
 
 

4. Termin wniesienia wadium. 
 

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

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

 
 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.   

 
6. Utrata wadium. 
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1. 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; 

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
   

  

1122..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaalleeżżyytteeggoo  wwyykkoonnaanniiaa  uummoowwyy  ––  ookkrreess  

ggwwaarraannccjjii  ii  rręękkoojjmmii  ..  

 

WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaalleeżżyytteeggoo  wwyykkoonnaanniiaa  uummoowwyy..  

 
1. Informacje ogólne. 

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

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie 

(Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) oraz liczonej w PLN. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed 
podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.  
 
 
2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego:  

 
Bank PeKaO S.A.  numer: 70 1240 5048 1111 0000 5582 0233 

 
 

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.  
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5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz winno być 

przekazane jako gwarancja / poręczenie według wzoru włączonego jako Rozdział 4 do Części II 
(Wzór Umowy) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniające wymagania wymienione 
we wzorze, a mianowicie: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne       i płatne na 
pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego 
dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 

 
6) W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, stosuje się do niej 

odpowiednio treść pkt 11.2.2) IDW.  

 
7) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1. 

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy 
Pzp. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy z rachunku bankowego , na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

b) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia wydania Świadectwa 
Przejęcia.  

c) Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone po Okresie Zgłaszania Wad w terminie 15 
dni od dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania dla całości robót. 

 

5. Okres Gwarancji i rękojmi.  
                  a) Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte  
                      niniejszą umową licząc od daty spisania protokołu odbioru w odniesieniu  

                       do poszczególnych przyłączy.   
                    b) Strony umowy ustalają 12 miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie  
                       niniejszej umowy roboty licząc od daty odbiory końcowego w odniesieniu  
                       do poszczególnych przyłączy.   
                  c) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego  
                      usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 
                      14 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

                  d) Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
                      niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

 
 

1133..  WWaalluuttaa  ww  jjaakkiieejj  bbęęddąą  pprroowwaaddzzoonnee  rroozzlliicczzeenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  rreeaalliizzaaccjjąą  

nniinniieejjsszzeeggoo  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo..  

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN. 
 

 
 

1144..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ooffeerrttyy..  

 

14.1. Wymagania podstawowe. 
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14.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę odnoszącą się do jednej części. 

14.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

14.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

14.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa. 

14.1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszych WP powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 

niniejszymi WP formie. 

14.1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby. 

14.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

14.1.8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r. z późn. zm.) art. 297 §1: „kto, w celu uzyskania dla siebie 
lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

14.2. Forma oferty. 

14.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 

14.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

14.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszych WP powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

14.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

14.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o 
firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

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

14.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w przypadku 
pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.1.4 WP, w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszych WP powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
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podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

14.2.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.3. Zawartość oferty. 

14.3.1.Kompletna oferta musi zawierać – w zależności od tego dla ilu części Wykonawca składa 
ofertę: 

14.3.1.1. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr                  
1 do niniejszych WP  wraz z : 
-  zał. nr 2 -  Formularz cenowy dla zadania 1 , 
14.3.1.2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru.  

14.3.1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego.  
14.3.1.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych WP. 
14.3.1.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do niniejszych 
WP.  
14.3.1.6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi 
do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  W tym celu Wykonawcy winni wypełnić 

załącznik nr 5/1, 5/2.  do niniejszej IDW. 
 
14.3.1.7.Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru  

stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszych WP oraz dokumenty potwierdzające, że  
zamówienia te zostały wykonane należycie. 
14.3.1.8. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów niezbędnych  
do wykonania zamówienia i solidanej odpowiedzialności, według wzoru stanowiącego 

 załącznik nr 7 do niniejszych WP. 
14.3.1.9. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do 
grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych WP. 
14.3.1.10. Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 
załącznik nr 9 
14.3.1.11. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9  niniejszej IDW 

        

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

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

 

1155..  OOssoobbyy  uupprraawwnniioonnee  ddoo  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  zz  WWyykkoonnaawwccaammii..  

 
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zagadnień formalno - prawnych:  

P. Agnieszka Wrona, Karol Piskulak –  tel.       +48 41 – 2532273  fax. +48 41 - 2531272 
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1166..  MMiieejjssccee,,  tteerrmmiinn  ii  ssppoossóóbb  zzłłoożżeenniiaa  ooffeerrttyy..  

 
16.1 . Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego: w Miejskim Przedsiębiorstwie  
     Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,  ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna,  

      w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  5.11.2015r.     do godz.  10:50 
czasu lokalnego 

 

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o. 

26-110 Skarżysko-Kamienna 
ul. Cicha 8 

 
Oferta w postępowaniu na:  

 
„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP VI”  

 

 

 
16.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
 
16.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                      
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 

została złożona po terminie. 

 

1177..  MMiieejjssccee  ii  tteerrmmiinn  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt..  

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o.,  ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna,  - świetlica – pokój nr 1 

    
 

W dniu 5.11.2015r.   o godz.  11:00 

 
Otwarcie ofert  jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy/firmy oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 
 
17.2. Zmiana i wycofanie oferty: 

17.2.1. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić lub wycofać  ofertę. 
17.2.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. 
Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 
17.2.3. Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed 
upływem terminu do składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 

reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taka 
konieczność zaistnieje – również pełnomocnictwem. Wykonawca, przed upływem terminu składania 
ofert, ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty. 
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1188..  TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą  

 

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

18.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

18.3. Wykonawca może także samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

   

1199..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  oobblliicczzeenniiaa  cceennyy..  

19.1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w odniesieniu do każdego przyłącza 
wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego na które składa 
ofertę zadanie 1 zał. nr 1 oferta oraz 2 formularz cenowy.   

19.2. Ceną oferty, jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty oraz Wykazie Cen (w odniesieniu do 
zadania na które Wykonawca składa ofertę).    

19.3. Wynagrodzenie za świadczenie usług ustalone jest w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe.  

19.4. Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa art. 632 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz 93 z późn zm). 
Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto winna obejmować koszty wykonania całości prac, czynności                   
i innych kosztów koniecznych do wykonania zamówienia.    

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

we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

19.6. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 
ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:  

19.6.1 oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy 
rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone 
opuszczenie wyrazu lub jego części itp.  
19.6.2. oczywiste omyłki rachunkowe; zamawiający przyjmuje, że:  
a) jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano zapis ceny 

który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 
19.6.3. Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje 
możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki 
rachunkowe, które wystąpią w ofertach. Zamawiający uwzględni również konsekwencje 
rachunkowe dokonanych poprawek.  

19.6.4. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

 
19.7 Zamawiający każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. 
 
19.8 Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt.19.7. o zgodzie bądź odmowie zgody na 
dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. 

19.9. W przypadku nie wyrażenia zgody na poprawę omyłki o której mowa                                  
w art. 87 ust.2.pkt.3 oferta zostanie odrzucona.  

      19.10 Brak odpowiedzi na skierowane do wykonawcy zawiadomienie o którym mowa 
      w pkt 19.7 w sprawie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki polegającej na 
       niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych  
       zmian w treści oferty  powoduje odrzucenie oferty. 
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2200..  KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt..  

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

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie odnoszące się dla każdej  z części oddzielnie: 
 

 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1)  Cena ( C )* ryczałtowa brutto 95 % 95 punktów 

2)  Termin realizacji zamówienia 5 % 5 punktów 

 
2. Zasady oceny kryterium „cena”: 
 

W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 

 

Pi (C) = 
Ci

C min
 x Max(C) 

 
gdzie: 

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) Maksymalna ilośc punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” 

 
3. Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T). 

W odniesieniu do kryterium termin realizacji – Zamawiający przewiduje wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania umowy 
oraz nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2016r.  Z uwagi na zakres zamówienia 
Zamawiający zaznacza, iż minimalny racjonalny termin realizacji zamówienia jaki może 
zaoferować Wykonawca to 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 30 
dni, który poddaje w wątpliwość możliwość prawidłowej realizacji zamówienia, do 
oceny oferty Zamawiający przyjmie termin 30 dni.  
  

 
W kryterium „Termin realizaci zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (T) = 
Ti

T min
 x Max(T) 

 

gdzie: 
      

Pi(T) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin realizacji 
zamowienia"; 

Tmin najkrótszy termin realizacj zamówienia spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert wyrażony w dniach ; 

Ti Termin realizacji zamówienia oferty „i” wyrażony w dniach; 

Max (T) Maksymalna ilośc punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Termin 

realizacji zamówienia” 
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4. Ocena punktowa oferty „i” będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze 

zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria: 
 
 

Pi = ∑Pi(C)+Pi(T) 

 
Pi ocena punktowa oferty „i” 

∑Pi(C+T) suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria 

 
5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) 

przedstawi(ą) ofertę ocenioną zgodnie z kryteriami przedstawionymi w w/w punkcie jako 
najkorzystniejszą spośród ważnych ofert. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą ofertę, 

która uzyska największą ilość punktów 
6. Jeżli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższa ceną, czyli ta , która otrzyma największą ilość punktów za kryterium cena. 
 
7.  W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek 
     VAT w wysokości 23 % ceny netto. 

8. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest  
zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                       
i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT Zamawiający na etapie oceny              i 
porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 
2 pkt 1 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 
Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności 
ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, 
kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego  z tytułu realizacji umowy, podatku VAT  
wysokości  23% ceny netto. 

 

2211..  OOffeerrttaa  zz  rraażżąąccoo  nniisskkąą  cceennąą..  

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażaco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami okrślonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  z odrębnych przerpisów , w 
szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w 

zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunkówwykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, 

poz.1679, z późn. zm.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
2) Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

2222..  TTrryybb  oocceennyy  ooffeerrtt..    

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących zmiany treści złożonej oferty.  
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2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

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

2.2.Ocenie  podlegać  będzie  zarówno  formalna  jak  i  merytoryczna  zgodność  oferty  z  
tereścią  niniejszej  SIWZ . 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

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

3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. 

3.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych 
skutków przewidzianych prawem. 

 

2233..  WWyybbóórr  ooffeerrttyy  ii  zzaawwiiaaddoommiieenniiee  oo  wwyynniikkuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa..  

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ. 

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

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

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

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którgo upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informację, o której 

mowa w pkt 3.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
5. Zamawiający odrębnym pismem wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy. 

  

2244..  IInnffoorrmmaaccjjee  ooggóóllnnee  ddoottyycczząąccee  kkwweessttiiii  ffoorrmmaallnnyycchh  uummoowwyy  ww  sspprraawwiiee  

nniinniieejjsszzeeggoo  zzaammóówwiieenniiaa..    

 

1. Zgodnie z art. 139 i art.140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1.1. Zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

1.2. Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej; 

1.3. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  

1.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 

1.4. Jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
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1.5. Jest nieważna: 

1.5.1. Jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 
1.5.2. W części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                       
w niniejszej SIWZ. 

 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została 
uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 
IDW.   

3. Wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną   
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą  

wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązujący jest 
dostarczyć uchwałę zgodnie z art.230 Kodeksu spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037                       

z 2000 r.) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań. 

4. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została 
uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.3 
IDW.   
6. Wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną   

odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą  
wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązujący jest 
dostarczyć uchwałę zgodnie z art.230 Kodeksu spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 

2000 r.) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań 
7. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

         

 8.      Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy: 

  
1) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia 

2) nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie 
zmienione 

3) zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia koniecznych do jego prawidłowego wykonania, w szczególności bez których nie 
zostałyby osiągnięte zakładane parametry w tym zakładany efekt ekologiczny 

4) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiutu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy 
5) nastąpi koniecznośc opracowania zamiennej dokumentacji projektowej z uwagi na np.: brak 

zgody właścicieli nieruchomości na realizację zadania zgodnie z opracowanym projektem 
budowanym, lub z uwagi na wynikające w trakcie ralizacji błędy projektowe lub inne sytuacje 
które uniemożliwuiają prowadzenie robót zgodnie z projektem.   

6) nastąpi nieprzewidziana zmiana podwykonawców 

7) nastąpi nieprzewidziana zmiana ekspertów, w tym kierowników budowy lub robót, z 
zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w 
pkt. 9.3.  niniejszej IDW 

8) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zadania w terminie w tym w 
szczególności z uwagi na: 

a) wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), 
b) konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, 

c) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, 
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d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 

np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., 
e) wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, 
f) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie 

zawinionego przez Wykonawcę, 

g) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub 
występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych 
i hydrogeologicznych pojawiajacych się w trakcie budowy, 

h) wystąpienie udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień 
w dostawie urządzeń technologicznych. 

9. pozostałe zmiany: 
a. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 
b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W przypadku 
rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia tj. elementu formularza cenowego , 

wartość niezrealizowanych robót zostanie wyliczona na podstawie wartości wykazanej 
przez Wykonawcę w odpowiedniej pozycji Tabeli formularza cenowego . W przypadku 

rezygnacji przez Zamawiającego z części elementu Wykazu Cen, wartość 
niezrealizowanych robót zostanie wyliczona proporcjonalnie na podstawie wartości 
wykazanych przez Wykonawcę w odpowiedniej pozycji Formularza cenowego oraz wartości 
wyliczonych przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych 
(kosztów ogólnych i zysku) oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu dla województwa 

świętokrzyskiego, opublikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale 
poprzedzającym kwartał realizacji robót. Zamawiający zapłaci za wszystkie dotychczas 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie kolizji; 

Zapisy niniejszego punktu nie mogą spowodować przedłużenia terminu wykonania Umowy 
ale mogą spowodować zmianę terminu wykonania zadania wynikającą z Harmonogramu 
robót, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
d. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. Niniejsza zmiana nie może 
spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
W nawiązaniu do art. 144 ust. 2 zmiana umowy dokonana w innych przypadkach niż określono 
powyżej jest nieważna. 

 

10. Pozostałe kwestie odnoszące się do zmian umowy uregulowane są w Części II 
niniejszej SIWZ.  

11. w przypadku zmian: 

-  danych teleadresowych w przypadku ich zamiany,  
-  wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 
 

2255..  ŚŚrrooddkkii  oocchhrroonnyy  pprraawwnneejj  

 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. ustawy Pzp. 

1.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 niniejszych WP są: 

1.2.1.Odwołanie. 

1.2.2.Skarga do sądu. 
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1.3. Środki ochrony prawnej, przysługują: 

1.3.1. Wykonawcom. 
1.3.2.Zamawiającemu. 
1.3.3. Innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo kwestie odnoszące się do 
odwołania przedstawione są w art.179-198 ustawy Pzp. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

      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.  
 
Odwołanie wnosi się:     
2.1. W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
 
2.2. 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:    
a. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.        
                                                                                                                                                              
2.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 (art. 182) wnosi się:                                                                                                                         
a) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.   

                                                                                                                                                 
2.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:                                                                                                   
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;                                                           
 b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:                                                                             
- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo                                                                                                                                                           
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin 

składania wniosków.     

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art. 198”a”-198”g” ustawy Pzp. 

  

2266..  SSppoossóóbb  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  zz  WWyykkoonnaawwccaammii..  
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26.1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów 
faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

26.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania.  
 
26.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za 
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 
treścią.  

 
26.4 Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
26.5. Dostępność Zamawiającego w siedzibie - godziny urzędowania:                                     

poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00;  

 

2277..  ZZmmiiaannyy  lluubb  wwyyccooffaanniiee  zzłłoożżoonneejj  ooffeerrttyy..  

 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
2. Zmiana złożonej oferty. 
 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą  być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. 

 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.” 

  

2288..  PPooddwwyykkoonnaawwssttwwoo..  

 
28.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  

28.2. Wskazanie podwykonawcy nastąpi w Formularzu Oferty. 
28.3. Uregulowania dotyczące Podwykonawcy zostały opisane we wzorze umowy, Część II. 
 
 

2299..  WWyykkaazz  zzaałłąącczznniikkóóww  ddoo  nniinniieejjsszzyycchh  IIDDWW..  

 

Załącznikami do niniejszych WP są następujące wzory: 
 

 

Nazwa Załącznika 
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Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

Zał. nr 2 Formularz cenowy  

Załącznik nr 3 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.  

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 
5/1, 5/2 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do 
wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.   

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 7 
Wzór zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów  
niezbędnych do wykonania zamówienia i solidarnej 
odpowiedzianości. 

Załącznik nr 8 
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku 

przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 9 
Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w 
wykonaniu zamówienia  

 
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 14 niniejszych 
WP. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.                          
                           
 

2277..  PPrrzzeeppiissyy  zzwwiiąązzaannee  

27.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z 

późn. zm.) 
27.2. Ustawa z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późniejszymi zmianami )  
27.3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93 z późn. zm) 


