
Sierakowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i 

przepompowniami ścieków w miejscowo ści Skoczkowo, gmina 

Sulęczyno w ramach Projektu : Budowa sieci kanalizacji z przył ączami i 

przepompowniami ścieków w miejscowo ściach M ściszewice, W ęsiory, 

Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sul ęczyno.  

Numer ogłoszenia: 6060 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , ul. Kartuska 12, 83-340 

Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 0-58 684 73 41, faks 0-58 684 73 41. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pwik.sierakowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Skoczkowo, gmina Sulęczyno w ramach 

Projektu : Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 

Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Skoczkowo, 

gmina Sulęczyno w ramach Projektu : Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków w 

miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno. 2. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać : Zadanie nr 1. Kanalizacja grawitacyjna DN 200 PVC-U 

lite 2 537,0 m Odgałęzienia kanalizacje DN 160 PCV-U lite (114 szt.) 612,0 m Rurociągi tłoczne DN 90 PE-

RC 2 790,0 m Rurociągi tłoczne DN 50 PE-RC 397,0 m Sieciowa przepompownia ścieków sanitarnych 4 kpl 

Przydomowa przepompownia ścieków 6 kpl Zadanie 2. Rurociągi tłoczne DN 50 PE-RC 486,0 m 

Przydomowa przepompownia ścieków 17 kpl Odgałęzienia kanalizacyjne DN 160 PCV - U lite (2 szt.) 12 m. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości 

10% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 

45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.42-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 100. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości 

przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Oceny spełniania 

przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 (W przypadku Wykonawców składających 

wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich 

Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do 

reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania 

umowy w sprawie zamówienia;) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych 

warunków: Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej 

wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych 

dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania 

ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.). 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia (a) Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 

dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 

4,5 km (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi 

umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę 

wspólną) sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego 

warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą 

następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z załącznikiem nr 2 (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów 

art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających 

wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu 

lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) (ii) Wykaz 
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robót budowlanych (sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 

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

krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju robót, wartości robót, daty wykonania i miejsc 

wykonywania, oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy te 

roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców składających 

ofertę wspólną należy złożyć jeden wspólny wykaz. Za dowody potwierdzające, że roboty 

budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, Zamawiający uzna: a) poświadczenie, b) inne 

dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) (iii) 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 zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca 

może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9; Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

(iv) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. (iii) powyżej, 

Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia 

dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu 

i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca może 

wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 9, który wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie 

korzystał Wykonawca. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: 

Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, 

jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i 

oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W 

przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.). 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (a) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj.: o a) Kierownik budowy - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe 

(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy oraz 
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doświadczenia w realizacji co najmniej jednego zadania porównywalnego z przedmiotem 

zamówienia, tj. z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4,5 km. o b) 

Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe 

(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót sanitarnych 

oraz doświadczenia w realizacji co najmniej jednego zadania porównywalnego z przedmiotem 

zamówienia, tj. z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4,5 km. o c) 

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 

budowlanych) na stanowisku kierownika robót elektrycznych i AKPiA ; o d) Kierownik robót 

drogowych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów* - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 

budowlanych) na stanowisku kierownika robót drogowych; o Zamawiający dopuszcza łączenie 

funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót sanitarnych pod warunkiem spełnienia przez 

osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. o *Wszystkie osoby 

będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do 

uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia 

budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394). o Posiadane 

przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 

2006r., poz. 578;). Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w 

życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. o W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy. Oceny spełniania przez Wykonawcę 

tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z 

ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. (W przypadku Wykonawców składających wspólną 

ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z 

zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców 

składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie 

zamówienia;) (ii) wykazu osób (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających 
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ofertę wspólną), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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 zgodnie z załącznikiem nr 6; (iii) 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 zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca 

może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9; Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

(iv) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. (iii) powyżej, 

Zamawiający , w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia 

dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu 

i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca może 

wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 9, który wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie 

korzystał Wykonawca. (v) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 7; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

powyższych warunków: Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z 

wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści 

załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca 

spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie 

odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2013.907 z późn. zm.). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (a) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj.: o a) Kierownik budowy - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe 

(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy oraz 

doświadczenia w realizacji co najmniej jednego zadania porównywalnego z przedmiotem 

zamówienia, tj. z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4,5 km. o b) 

Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
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budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe 

(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót sanitarnych 

oraz doświadczenia w realizacji co najmniej jednego zadania porównywalnego z przedmiotem 

zamówienia, tj. z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4,5 km. o c) 

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 

budowlanych) na stanowisku kierownika robót elektrycznych i AKPiA ; o d) Kierownik robót 

drogowych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów* - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień 

budowlanych) na stanowisku kierownika robót drogowych; o Zamawiający dopuszcza łączenie 

funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót sanitarnych pod warunkiem spełnienia przez 

osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. o *Wszystkie osoby 

będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do 

uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia 

budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394). o Posiadane 

przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 

2006r., poz. 578;). Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w 

życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. o W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy. Oceny spełniania przez Wykonawcę 

tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z 

ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. (W przypadku Wykonawców składających wspólną 

ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z 

zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców 

składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie 

zamówienia;) (ii) wykazu osób (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających 

ofertę wspólną), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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 
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dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6; (iii) 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 zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca 

może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9; Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

(iv) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. (iii) powyżej, 

Zamawiający , w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia 

dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu 

i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca może 

wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 9, który wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie 

korzystał Wykonawca. (v) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 7; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

powyższych warunków: Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z 

wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści 

załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca 

spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie 

odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2013.907 z późn. zm.). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, 

tj. a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 1 800 000,00 zł lub posiadanie 

zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 800 000,00 zł; Oceny spełniania przez Wykonawcę 

tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z 

ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 (W przypadku Wykonawców składających wspólną 

ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z 

zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców 

składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie 

zamówienia;) (ii) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 1 800 000,00 zł - wystawionej nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (iii) Wykonawca może polegać na wiedzy i 
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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 zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca 

może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9; Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

(iv) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 

ustawy, polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, 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 żąda 

przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. (ii) i pkt. (iii) powyżej dotyczącej tych podmiotów, a 

także innych dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dokumentów 

dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i 

okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca może 

wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 9, który wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie 

korzystał Wykonawca. (v) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanych 

powyżej warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: 

Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, 

jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i 

oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W 

przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 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;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące 

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

Page 9 of 11

2015-01-12file://C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\C...



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 80  

2 - Termin realizacji - w dniach kalendarzowych - 20  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych 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. 2. Zmiana umowy dokonana z 

naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna. 3. Zgodnie z powyższym, Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w następujących przypadkach: a) zaistnienia po zawarciu umowy, 

przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne 

wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, obfite opady śniegu, pożar i inne 

klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. b) okoliczności 

niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: atmosferyczne, 

wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu 

budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, 

przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub 

uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i 

właściwymi przepisami,, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych 

rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, c) zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia stron, d) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru 

sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza 

robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub 

Zamawiającego, e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczne lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu, f) Zmiany w zakresie 

podmiotów opisanych w §71 z jednoczesnym zachowaniem warunku opisanego w §71 ust. 2, w przypadku 

gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany sposobu realizacji zobowiązań umownych przez 

Wykonawcę i pod warunkiem, że wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 

zamówienia proponowanego, nowego podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu zastępowanego. 

g) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez 

podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem 

związanym z zachowaniem terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań 

umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę 

(w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na 

wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu 

zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla 

Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów 
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wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z 

konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). h) zmiany ceny w zakresie 

wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka może być wprowadzona 

po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT; 4. Zamawiający określił warunki 

umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 

10 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.pwik.sierakowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12 tel. / fax 58 684-73-41,. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.01.2015 

godzina 10:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 

Sierakowice, I piętro , sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  1. W ramach zadania nr 1 projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2. Termin 

realizacji zamówienia dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2 max 100 dni kalendarzowych licząc od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 3. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (zwanym dalej ZNWU), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego umowy. 4. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako 

najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania w wysokości: 10 % ceny ofertowej łącznie z podatkiem VAT przedstawionej przez Wykonawcę.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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