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ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. Podstawa prawna 
opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 

795 z późn. zm. ) [zwana dalej ustawą] 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz.1796), 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) 

 
 

ROZDZIAŁ II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
ścieków  i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz.2.) 
–z adanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) - 
zadanie 2 w gminie Sulęczyno woj. pomorskie. 

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg  

3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 
 

Lp. Wyszczególnienie 

 Kontrakt nr 3:   "KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE (etap III cz.2)   
                                    – zadanie 1”  

1. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite                           - 10.731 mb  

2. Rurociągi tłoczne DN 110, 90, 63 PE-RC                                                         – 6.587 mb 

3. Sieciowe przepompownie ścieków sanitarnych                                          - 9 kompletów 

4. Lokalne przepompownie ścieków sanitarnych                                              - 2 komplety 

5. Odgałęzienia sieci na posesje (264 szt.) DN 160 PVC-U lite                          - 1.843 mb                                      

 Zakres nr 5:   – "KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE (etap II I cz.2)  
                                    – wieś Kamienica Królewska zadanie 2”  

1. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-U lite                              - 1030 mb  

2. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC-U lite                            -   84,1 mb  

3. Rurociąg tłoczny DN 63 PE -RC                                                                      – 117,8 mb 

4. Lokalne przepompownie ścieków sanitarnych                                                - 1 komplet  

5. Odgałęzienia sieci na posesje (30 szt.) DN 160 PVC-U lite                               - 76,5 mb                                      
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią 
załączniki do SIWZ. 
Uwaga! Przedmiary robót maj ą charakter pomocniczy w stosunku do projektów i 
specyfikacji technicznej i słu ży Wykonawcy do wła ściwego skalkulowania ceny swojej 
oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiaj ący rozliczy si ę z Wykonawc ą ryczałtem. 

5. W związku z koniecznością opracowania zamiennego projektu budowlanego, dla którego 
zmienione pozwolenie na budowę będzie pozyskane do końca I kwartału 2012 r.,  realizację  
fragmentu sieci w zlewni przepompowni PW1 w Pałubicach w realizacji należy przewidzieć po 
tym terminie: 
Planowana zmiana dotyczy: 
1) zmiany lokalizacji przepompowni PW1,  
2) zmiany lokalizacji rurociągu grawitacyjnego na odcinku  S705 – S700, S701–S700, S707-

S700 (łączna długość 300 m), 
3) zmiany lokalizacji rurociągu tłocznego PE-RC DN 90 na odcinku pompownia PW1 – PW1-2 

(łączna długość 80 m). 
6. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych 

warunków zamówienia w formie dokumentu. Opłata za przekazanie specyfikacji wynosi  500 zł.  
7. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji 

projektowej lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
materiałów i urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one 
realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie 
parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. W takiej 
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 
materiały lub urządzenia – przed ich zastosowaniem. Jeżeli opisanie materiałów lub urządzeń 
za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia miało miejsce należy je 
traktować jako przykładowe rozwiązanie, na którym opierał się projektant dokumentacji 
technicznej. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu określonych dla 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zasady stosowania znaku, budowania 
ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji Projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamieszczone są m. in. na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 
www.wfosigw-gda.pl/Fundusze Europejskie/Informacja i promocja.   

9. Niniejsza inwestycja prowadzona jest w ramach dwóch projektów inwestycyjnych 
posiadających niezależne źródła finansowania: 

     "KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE (etap III cz.2)  – zadanie 1”- projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju 
Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla 
Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

    Zakres nr 5: "KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE (etap III cz.2)                                     
– wieś Kamienica Królewska zadanie 2”-projekt współfinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

10. W związku z zawarciem w dniu  31.08.2010 r. umowy nr 14/2010 o pełnienie czynności 
zastępstwa inwestycyjnego pomiędzy Gminą Sierakowice a Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o.  w Sierakowicach (PWiK), PWiK przejął obowiązki związane z 
przegotowaniem do realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”, tj. odcinka 3 opisanego 
przedmiotu zamówienia. Na podstawie ww. umowy PWiK jest upoważniony do prowadzenia 
wszystkich czynności związanych z realizacją  niniejszego zadania.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy 
maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także 
wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

12. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów 
na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

13. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie 
Zamawiającego i własne.  

14. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 
prowadzonych robót. 

15. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 
16. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i 
doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 

17. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami 
umowy. 

18. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz 
na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone 
odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w 
formacie *dwg.  

19. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej 
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do  zawiadomienia o 
zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie. 

20. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na 
użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz 
wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 

21. Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania 
umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR.  

    Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru 
końcowego, obejmować będzie: 
a) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w 

wysokości nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową,  
b) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności, 
Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać 
będzie Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie 
przekładał Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich 
wymagalności.  
Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.    
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca nie zawrze  lub nie utrzyma w mocy  zawartej umowy ubezpieczenia, lub 
nie przedstawi Zamawiającemu  w terminie dowodu na jej zwarcie/opłacenia składki, to 
Zamawiający będzie uprawniony  do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy, a koszty jej zawarcia potrąci z  wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej 
koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
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25. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w   
wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.  

26. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej. 

27. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku niewskazania części 
zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że w całości 
zamówienie będzie wykonywane przez Wykonawcę osobiście. 

28. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Termin realizacji całości zamówienia: do 31.08.2012 r.  
2. Rozpoczęcie robót z dniem przekazania terenu budowy, szacowany termin 01.10.2011 r. 
 
 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  ORAZ  WYKAZ OŚWIADCZEŃ 

LUB  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POST ĘPOWNIU. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
 
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać 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;) 

 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
 
(a) Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej jednej  roboty budowlanej polegaj ącej 

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długo ści minimum 20 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.  

 
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać 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 wykonanych zamówień (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających 
ofertę wspólną) , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony 
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według załącznika nr 5. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

(iii)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 
załącznik nr 5a; 

 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

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

tj.: 
o  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 20 km. 

o Kierownik robót elektrycznych - 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* 

o 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*  

o Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia 
przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych 
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 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy.  

 
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać 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;) 
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(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 
dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6; 

(iii)  oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie 
z załącznikiem nr 7; 

(iv)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 
załącznik nr 6a; 

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

tj. 
 a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 3 500 000,00 zł lub posiadanie 

zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 500 000,00 zł.  
b) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić 
minimum 4 000 000,00 zł.  

 
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać 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. 3 500.000,00 zł – wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

(iii) Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 4.000.000,00 zł. 

(iv)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 
załącznik nr 8; 

(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.  
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5.  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, 
następujących dokumentów: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3; 
b) aktualnego odpisu 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; 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-
8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2, 3 i 4 

polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IV pkt.5. 

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
miejsca zamieszkania tych osób. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 5: 
1) lit. b-d i lit. f - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) lit. e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

3) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 8.1) lit. a i c oraz pkt. 8.2), powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w pkt. 8.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
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4). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1), zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Terminy wymienione w  pkt. 8.3) stosuje się odpowiednio. 

9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub te podmioty. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem. 

12. 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 w/w warunki Wykonawca spełnił. 
 
ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 
na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 
Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający przyjmuje formę pisemną i faks. 
Wyjaśnienia otrzymane w terminie faksem, wywołują skutki prawne.  
Jednakże uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw  przesłane w terminie tylko 
faksem nie będą uwzględniane przez Zamawiającego, gdyż ofertę Wykonawca składa pod 
rygorem nieważności w wersji pisemnej. Uzupełnienie oferty o brakujące lub wadliwe dokumenty 
lub oświadczenia analogicznie powinno odbywać się w formie pisemnej. Zgodnie z §6 ust. 1 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..  
Wszelkie zawiadomienia, wezwania  sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą faksem i 
pocztą lub pocztą. Z tym,  że za faks dostarczony będzie świadczył raport nadania faksu.  
 
Adres do korespondencji: 
adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
  83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12 
           nr faxu: 58/681-66-76   
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Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
– Karolina Krefta: Tel/fax 58/ 681-66-76, w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00 

 
ROZDZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 150.000,00 zł, słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych. 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach: 
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach,  
nr konta: 55 8324 0001 0000 1397 2000 0030. 

6. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
1) Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać 

Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, 
natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu należy wpiąć do 
oferty. 

7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z 
późniejszymi zmianami). 

 
ROZDZIAŁ VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni . 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1.  Przygotowanie oferty 
1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy 

pisemnej. 
1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
1.4 Oferta musi zawierać formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik 

nr 1, musi również zawierać zał. nr 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wymienione w SIWZ z wykorzystaniem 
załączonych wzorów (patrz. Rozdział XVIII. „Załączniki” w  n/n SIWZ). W przypadku, kiedy 
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów lub zdolnościach finansowych , to Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
W tym celu Wykonawca może wykorzystać załączniki nr 5a, 6a i 8. 

1.5.  Do oferty zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium 
1.6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa.  
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1.7.  Do oferty należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uprawnienie osób do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

1.8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

1.9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane w nich zawarte. 

1.10.  Jeśli załączone dokumenty sporządzone są w języku obcym, należy je złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę 

1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  

1.12. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

1.13. Wykonawca może zastrzec w ofercie część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. 1993.47.211 z późn. zm.). Dokumenty tak przygotowane należy złożyć w 
nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne - tylko do wglądu dla komisji 
przetargowej”. W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje 
złożone w ofercie są w pełni jawne. 

1.14.    Ofertę należy złożyć w  nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie  
1.15.     Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12. 
1.16.  Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: 

Oferta na przetarg nieograniczony  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompowniami ścieków  i infrastruktur ą towarzysz ącą: Kamienica Królewska, Załakowo-

Pałubice (etap III cz.2.) – zadanie 1 oraz zakres n r 5: Kamienica Królewska, Załakowo-
Pałubice (etap III cz. 2) - zadanie2  

 w ramach projektu  
„Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy  

w aglomeracji Sierakowice ”.   
Znak sprawy POI Ś/ZP/7/2011. Nie otwiera ć przed 09.09.2011r. godz. 11:00 

 
1.17.  Na kopercie winny być: nazwa i adres Wykonawcy. 

W przypadku braku tej informacji, o których mowa w pkt. 1.16. i 1.17., zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe 
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą 
lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert; 

 
1.18.   Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: 
ZMIANA” 

1.19.   Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania 
ofert. 

1.20.  Za podpis zamawiający uważa: 
a)  własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i nazwisko 

osoby składającej podpis i/lub  
b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem 

napisanym pismem komputerowym na podstawie której można zidentyfikować imię i nazwisko 
osoby składającej podpis i/lub  

c) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby 
umożliwiającym zidentyfikowanie imienia i nazwiska  osoby składającej tzw. parafkę (zamiast 
pieczątki), 
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d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron  w sposób, o którym 
mowa w lit. b) i/lub c) 

1.21. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii 
dokumentu podpisu „za zgodność z oryginałem” – własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz 
z podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób o którym mowa 
w punkcie 1.20 lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w 
punkcie 1.20 lit. d) również będzie traktowany przez zamawiającego, jako potwierdzenie za 
zgodność z oryginałem.  

2. Oferta wspólna Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić 
i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi 
wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem 
był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę. 
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno: 
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi; 
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie; 
(c) precyzować zakres umocowania; 
(d)upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z 

postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z 
wykonaniem umowy w imieniu Wykonawców; 

(e)być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych 
Wykonawców składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych 
Pełnomocnikowi; 

(f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników. 
Oferta  powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.  
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka 
korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 
udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla 
mocodawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  

 
ROZDZIAŁ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 

 
1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres   

Zamawiającego: 
Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-34 0  
Sierakowice, I pi ętro , sekretariat, do dnia 09.09.2011r. do godz. 10 :30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, PWiK Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 
Sierakowice, I pi ętro, sala konferencyjna, dnia 09.09.2011r. o godz. 11:00. 

3. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas 
otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana oraz cenę. 

4. Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu ofert. Informacje podawane podczas 
otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek.  

 
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.  
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,      

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,z późniejszymi 
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco: 

    § 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 pracy. 

§ 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. 

4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia. 
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, robót przygotowawczych 
i porządkowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, zajęcia 
pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, 
ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego 
pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi 
geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
6. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 1 i „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 1A do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 

 
ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOG Ą BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZNIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ 
 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych 
polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
 

ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie następującymi 
kryteriami: 

Cena ryczałtowa brutto – 100%. 
2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły: 

%100100xx
Co

Cn
C =      gdzie: 

      Cn- najniższa zaoferowana cena,  
      Co- cena rozpatrywanej oferty,  
             C- ilość punktów którą otrzyma badana oferta 
      100 – wskaźnik stały 
      100 % - kryterium oceny. 
     Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa. 
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3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom 
przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez 
zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 

 

 
ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi   
Wykonawców, którzy złożyli oferty, 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 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, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Termin 
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może 
ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym 
terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do: 
a) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 
b)  jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.  Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty 
wymienione poniżej: 
• kopie uprawnień budowlanych osób  zdolnych do wykonania zamówienia, 
• decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganych przez Zamawiającego 

uprawnień (obywateli państw członkowskich),  wydanej zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, 

• zaświadczenia właściwej okręgowej rady izby  o tymczasowym wpisie na członka izby w 
przypadku świadczenia usług trans granicznych, 

• zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego. 
5. 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 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 
wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, 
kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ 
obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie jedynie 
dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 11 
umowy. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo - finansowo - 
terminowego, sporządzonego w oparciu o wstępny informacyjny harmonogram rzeczowy 
inwestycji – Załącznik nr 10 do SIWZ, który stanowić będzie  załącznik nr 3 do Umowy . 
wykonawca przedstawi niniejszy dokument do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy. 
 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY  

 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanym 

dalej ZNWU), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
umowy. 

2. 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. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) w pieniądzu: przelewem na konto Zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy Sierakowice, 

numer  rachunku: 55 8324 0001 0000 1397 2000 0030; 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych; 
4) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy     

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
4. W przypadku zabezpieczenia wpłacanego w pieniądzu, należy przekazać Zamawiającemu 

potwierdzoną kopię dowodu wpłaty nie później niż w momencie podpisania umowy. Natomiast 
zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach: oryginały dokumentów należy przekazać 
Zamawiającemu nie później niż w momencie podpisania umowy. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu 
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli 
Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. 

6. Wniesienie zabezpieczenia musi być zgodne z zapisami ustawy Pzp. 
7. Zmiany formy ZNUW mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania 

wysokości. 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
10. Poręczenie/gwarancja zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta 

wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem ZNWU, co skutkuje utratą 
wadium.  

11. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania.  
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ROZDZIAŁ XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 
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: 

• 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, 
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, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ- 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminu 
wynikającego z harmonogramu,  

4. Zamawiający określił warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu  
  w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 9  do SIWZ.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał cały zakres powierzonych prac      
samodzielnie, bez udziału podwykonawców, w umowie stanowiącej załącznik do niniejszej 
specyfikacji, ulegną zmianie następujące zapisy: 
1)  § 9 ust. 1 otrzyma brzmienie: „ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego   
     zakresu  przedmiotu zamówienia własnymi siłami, bez udziału podwykonawców”.  

      2) w § 9 zostaną wykreślone ust. 2 - 13. 
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ROZDZIAŁ XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z późn. zm. - DZIAŁ VI art. 179 ÷  198g ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 
1. Odwołanie.  

1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z późn. zm.).  

1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

1.4 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. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia z 
pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ. 

1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w SIWZ albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej 

1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 
10 dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących  podstawę jego wniesienia. 

1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej  odwołanie wnosi się: 
⇒ w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu  zamówienia, 
⇒ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 
2.  Skarga do s ądu.  

2.1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
Rozdziału 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 
113 poz. 795 z późn. zm.) nie stanowią inaczej. 

2.3 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego  
2.4 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

2.5 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
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uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części.   

2.6 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 

udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia 

2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach: 
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie zamawiającego wniosek o 

udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu  
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, z 

uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa; 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  

dokumenty, 
4) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania.  
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane. 
 
 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 1A – Formularz cenowy; 

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 
trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 
trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 

5. Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez  podwykonawców; 

6. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone; 

7. Załącznik nr 5A – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia;  

8. Załącznik nr 6  –  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

9. Załącznik nr 6A – Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 

10. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy (§ 1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane); 

11. Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej; 
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12. Załącznik nr 9 –  Projekt umowy; 

13. Załącznik nr 10 – Wstępny harmonogram rzeczowy z podziałem na poszczególne zlewnie;  

14. Załącznik nr 11 – Przedmiary robót; 

15. Załącznik nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

16. Załącznik nr 13 – Opisy techniczne: kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni; 

17. Załącznik nr 14 – Mapy; 

18. Załącznik nr 15 – Profile kanalizacji grawitacyjnej; 

19. Załącznik nr 16 – Profile kanalizacji tłocznej; 

20. Załącznik nr 17 – Schematy przepompowni ścieków; 

21. Załącznik nr 18 – Projekty zagospodarowania terenu przepompowni ścieków; 

22. Załącznik nr 19 – Schematy elektryczne;  

23. Załącznik nr 20 – Schematy: rury ochronnej, kalpy rewizyjnej, studni: rozprężnej,  
włączeniowej,  kaskadowej, studni: fi 1200, 400, 315; 

24. Załącznik nr 21 -  Dokumentacja geotechniczna; 

25. Załącznik nr 22 – Dokumenty administracyjne i oświadczenia właścicieli nieruchomości z 
uwagami; 

 
 


