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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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Załączniki:
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Część II
•
•
•
•
•

Wykonał SIWZ:

Projekt Budowlany „Budowa systemu oczyszczania ścieków w
miejscowości
Struga”
zatwierdzony
Decyzją
Starosty
Wałbrzyskiego nr 325/2016 z dnia 23.06.2016r.
Projekt Budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 375 oraz 376 w
miejscowości Struga Gmina Stare Bogaczowice” zatwierdzony
Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D-131/16 z dnia
20.06.2016r.
Projekt wykonawczy branża IS
Projekt wykonawczy branża IE
Przedmiar robót branża IS + IE
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Sprawdził SIWZ:

1

Zatwierdził SIWZ:

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 64 88 104, faks (74) 66 65 960
Strona internetowa Zamawiającego: www.wzwik.pl
II.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego zgodnie z zapisami Działu III Rozdział 5, o wartości
szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164, wraz z późn.zm.),
zwanej dalej „ustawą PZP” i prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
W postepowaniu ma zastosowanie procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura
odwrócona”.
III.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie,
którego
dotyczy
niniejszy
dokument
oznaczone
jest
znakiem:
Nr PZ/RZP/PN/05/2017/IZ .
Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
IV.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Zamawiajacego.
Zamawiający informuje, że złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji - ETAP II”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obejmującego
zakresem zadanie pn.: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie
Stare Bogaczowice”.
V.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia jest ETAPEM I inwestycji pn.: „Budowa
systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice” w ramach której
wybudowana będzie kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno – tłocznym, zapewniająca
odprowadzenie ścieków powstających na terenie miejscowości Struga, gmina Stare Bogaczowice do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Wałbrzycha (rurociąg tłoczny tranzytowy z miejscowości
Struga do miasta Wałbrzycha, w rejonie Al. Podwale).
Etap I realizowany jest w związku z zawartą przez Powiat Wałbrzyski umową na wykonanie robót
drogowych dla zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze
stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376”. W związku z powyższym Wykonawca
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do odbiorów technicznych częściowych kanalizacji
sanitarnej w podziale na odcinki o długości co najmniej 400 m (dotyczy każdego odcinka), celem
umożliwienia realizacji robót drogowych wykonawcy wyłonionemu przez Powiat Wałbrzyski.
Wykonawca przedstawi harmonogram robót, w którym co najmniej dwa odcinki stanowiące minimum
50 % zaawansowania rzeczowego robót, będą wykonane w terminie do dnia 15 lipca 2017r.
Kolejne etapy inwestycji pn.: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga
w Gminie Stare Bogaczowice” będą przedmiotem odrębnego/odrębnych postepowań.
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„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
obejmuje zakresem:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 3389 D (odcinek od studni
SB21 do studni SA67 – zgodnie z załącznikiem mapowym nr 9a i 9b), w miejscowości Struga
wraz odcinkami sieci od kanałów głównych do granic poszczególnych działek oraz miejsc
umożliwiających w kolejnych etapach inwestycji kontynuację budowy kanałów bocznych bez
naruszania nawierzchni drogi oraz chodników. Budowa obejmuje kanały grawitacyjne wraz z
uzbrojeniem – studniami kanalizacyjnymi, rurociągi tłoczne wraz z uzbrojeniem oraz armaturą,
montaż komory do jednej sieciowej przepompowni ścieków PB. wraz z odtworzeniem
nawierzchni jezdni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z
Decyzjami Zarządu Powiatu w Wałbrzychu nr 15/2016 z dnia 27.04.2016r., 34/2016 z dnia
03.11.2016r., 3/2016 z dnia 14.01.2016r.).
Zakres rzeczowy (zgodnie z załącznikiem mapowym nr 9a i 9b)
• kanalizacja sanitarna grawitacyjnej z rur kamionkowych Dn200mm – około 1600 m
• Przewierty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCW Dn200mm w rurze ochronnej
stalowej Dz323,9mm około 50m
• Montaż kanalizacji tłocznej z rur PE SDR17 Dn110mm – około 220 m
• Horyzontalne przewierty sterowane Dn110mm – około 80 m
• Montaż komory tłoczni z polimerobetonu o średnicy Dw2500mm bez wyposażenia
technologicznego tłoczni ścieków.
Całość zadania należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji projektowej:
• Projekt Budowlany „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga”
zatwierdzony Decyzją Starosty Wałbrzyskiego nr 325/2016 z dnia 23.06.2016r.
• Projekt Budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg
wojewódzkich nr 375 oraz 376 w miejscowości Struga Gmina Stare Bogaczowice”
zatwierdzony Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-D-131/16 z dnia 20.06.2016r.
• Projekt wykonawczy branża IS
• Projekt wykonawczy branża IE
• Przedmiar robót branża IS + IE
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
• Dokumentacja badań podłoża gruntowego
2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu
odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych (w tym protokołu końcowego odbioru
robót drogowych), przygotowanie i dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów
umożliwiających w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie przez
Zamawiającego dokumentu umożliwiającego przystąpienie do użytkowania nowo
wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
1. Dokumentacja powykonawcza
W ramach inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji
powykonawczej w ilości 3 egz. (1 oryginał + 2 kopie), która powinna być zaopatrzona
w następujące załączniki:
a) wykaz opracowań,
b) oświadczenie Wykonawcy o kompletności operatu
c) Dziennik Budowy,
d) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
e) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem,
f)
pozwolenie na budowę,
g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym:
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- zakres rzeczowy potwierdzony przez geodetę,
- informacja uprawnionego geodety,
- szkice geodezyjne powykonawcze,
- mapy i profile dokumentacji powykonawczej,
- płyta DVD – skany map,
h) protokoły badań, sprawozdań i odbiorów:
- wyniki badań nośności i zagęszczenia gruntu,
- protokoły badania szczelności,
- oświadczenia o uporządkowaniu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,
- protokoły z przeglądu technicznego WPWiK Sp. z o.o.,
- odbiorów technicznych oraz protokoły usunięcia stwierdzonych podczas odbiorów usterek
i wad,
i)
materiały:
- lista materiałów,
- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty higieniczne,
- świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,
j) karty przekazania odpadów.
Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 egzemplarza dokumentacji
powykonawczej w wersji elektronicznej w tym mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
wersji edytowalnej.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy
W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego Harmonogram rzeczowo –
finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.
Harmonogram wraz z ewentualnym programem naprawczym, zostanie sporządzony w oparciu o pkt
12 wzoru Umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
3. Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące realizacji
a) Z wyprzedzeniem wymaganym przepisami i warunkami określonymi w uzgodnieniach
dokumentacji projektowej należy powiadomić: Zamawiającego, właściwy organ nadzoru
budowlanego i zarządcę drogi o rozpoczęciu i zakończeniu robót oraz odbiorze końcowym
robót objętych zamówieniem.
b) Do Wykonawcy należy spełnianie wymogów określonych w uzgodnieniach dokumentacji
projektowej, a w przypadku ich wygaśnięcia wystąpienie do odpowiednich gestorów o ich
przedłużenie.
c) Stopień zagęszczenia gruntu stanowiącego zasyp wykopów należy rejestrować w protokołach
badań zagęszczenia i w Dzienniku Budowy.
d) Przed zakończeniem robót ulegających zakryciu, przed zasypaniem rurociągów wykonać
geodezyjny odbiór oraz sporządzić dokumentację powykonawczą. Komplet dokumentacji
powykonawczej należy przekazać Zamawiającemu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu robót. Zdjęcia należy
wykonywać podczas budowy w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy postępu robót
jak również przed zakończeniem robót ulegających zakryciu i przed zasypaniem rurociągów.
f) We wszystkich studniach kanalizacyjnych wymagane jest zastosowanie wyłącznie pierścieni
dystansowych.
UWAGA:
 Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu dziennika budowy jedynie dla zakresu
obejmującego „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg
wojewódzkich nr 375 oraz 376 w miejscowości Struga Gmina Stare Bogaczowice”,
w związku z powyższym w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu
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budowy, Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska dziennik budowy dla zakresu
budowy w drodze powiatowej 3389 D.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji na własny koszt i własnym staraniem:
projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania robót wg zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu i utrzymania oznakowania w trakcie wykonywania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia od
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych na
terenie objętym inwestycją.
Wykonawca zdania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w
miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” będzie zobowiązany do
czynnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie sieci
kanalizacji sanitarnej po wykonaniu całego zakresu inwestycji pn. : „Budowa systemu
oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice”.

VI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KODÓW WSPÓLNEGO SŁOWNIKA
ZAMÓWIEŃ (CPV):

45.23.10.00-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
odprowadzania ścieków
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45 23 31 40-2 Roboty drogowe
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

do

VII.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI
Całe zadanie objęte przedmiotowym zamówieniem wraz z:
- wykonaniem robót budowlanych – montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonaniem robót drogowych polegających na odtworzeniu nawierzchni drogowej
- sporządzeniem dokumentacji powykonawczej,
zostanie wykonane w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r., z zastrzeżeniem wykonania przez
Wykonawcę co najmniej dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej o minimalnej długości 400 m każdy
celem umożliwienia realizacji robót drogowych, w terminie do dnia 15 lipca 2017r. (lokalizacja
odcinków w uzgodnieniu z wykonawcą robót drogowych wyłonionym przez Powiat Wałbrzyski),
UWAGA:
Termin gwarancji stanowi jedno z kryterium, na podstawie którego zostanie oceniana oferta
i w tym celu Wykonawca określa termin realizacji tylko w pełnych miesiącach np. 60, 61, 62 …
66 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego, zgodnie z zapisami rozdziału XIX
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
VIII.
ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX.
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ I PODWYKONAWCĘ
Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
1.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w

5

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy:
a)
Monterów sanitarnych wykonujących montaż technologii;
Zamawiający wymaga, aby wskazane osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać
będą czynności faktycznie związane z przedmiotem opisane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu
dla każdej osoby osobno.
b)
Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min 5 osób.
2.
Termin i okres zatrudnienia:
Zatrudnienia w/w osób przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż przed datą podpisania
umowy na realizację zamówienia i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia.
3.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania
czynności, o których mowa w pkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu,
wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki
udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności.
4.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności,
o których mowa w pkt 1:
a)
Wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie (w terminie nie
później niż przed datą podpisania umowy) Zamawiającemu – na jego każde żądanie – kopie umów o
pracę lub deklarację zgłoszenia do ZUS. Przedkładane dokumenty powinny być zanonimizowane w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
b)
Wykonawcy, w przypadku określonym w pkt 3, niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od
zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy, informuje Zamawiającego.
5.
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a)
Kierownik budowy ma obowiązek posiadania listy obecności osób, o których mowa
w pkt 1 i na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 7 dni)
przekazać Zamawiającemu potwierdzoną kopię listy obecności.
b)
Niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego do naliczania kary umownej
w wysokości, minimalnego wynagrodzenia za każdy przypadek:
- nie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1-3 lub
- niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w pkt 4.
X.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8
ustawy Pzp;
2) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
b1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
2.600.000,00 PLN*.
b2). Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 2.600.000,00 PLN*.
* W przypadku podania przez Wykonawców wartości w innych walutach niż
PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP
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z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
c1). Wykonawca:
który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej
jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie w technologii wykopowej jaki
i bezwykopowej sieci: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o minimalnej długości L =
1.000,00 mb.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie łącznie ich wiedza i doświadczenie.
c2). osób:
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości, odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca wskażę osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji
zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
(1) Kierownik budowy - niniejsza osoba posiadać ma następujące kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane (*1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów),
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy,
przy pracach związanych z budową sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
(2) Kierownik robót drogowych - uprawnienia budowlane (*1) do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa (lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót, przy
pracach związanych z budową, przebudową oraz odtworzeniem drogi.
(3) Kierownik robót elektrycznych – niniejsza osoba posiadać ma następujące kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane (*1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów),
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót
elektrycznych, przy pracach związanych z budową instalacji i urządzeń elektrycznych.
Uwaga:
( * 1) ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do
określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 07 lipca
1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

7

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65 – dalej
„ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).
2.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.b)
i 1.2.c), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 2, wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
ustawy,
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.
Podmiot, o którym mowa w pkt 2, a który zobowiązał się do udostępnienia zasobów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie
ponosi winy.
5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 1.
6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, w przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części
zamówienia podwykonawcy, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy. Zasady zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia
określa wzór umowy.
7.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1 niniejszego
rozdziału , dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ. Z treści
niniejszych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.
XI.

1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu z
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2.

3.

postępowania w okolicznościach wskazanych w rozdziale X pkt 1.1) niniejszej SIWZ oraz, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu jakie zostały określone w rozdziale X pkt 1.2) niniejszej
SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE
zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 4).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu, złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców złożył
dokument , o którym mowa w pkt 1 o ile nie są oni podmiotami, o których mowa w pkt 2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
oświadczeniu wskazanym w pkt 1.
4. Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
aby udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z ust. 21 oraz ust. 22 niniejszego rozdziału.
5.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów (wypełnionego zgodnie z Instrukcją Wypełniania Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia JEDZ
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf )
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
8. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte
w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający (na wezwanie
Zamawiającego), żąda następujących dokumentów ( przed udzieleniem zamówienia)
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
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w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
11. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający (na wezwanie
Zamawiającego), żąda następujących dokumentów:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym, czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr
5 do niniejszej SIWZ);
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ).
12. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający (na wezwanie Zamawiającego), żąda następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu 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. 5
pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków ofert;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
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6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu (propozycje treści oświadczenia / informacji o przynależności do grupy
kapitałowej zwarto w załączniku nr 7 do SIWZ).
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 12:
1) pkt 2) – składa (na wezwanie Zamawiającego), informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument;
2) pkt 1), 3), 4) – składa (na wezwanie Zamawiającego), dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 1) i ust. 13 pkt 2) lit.b , powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w ust. 13 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 13 stosuje się.
16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 12.2, składa dokument, o którym mowa w ust. 13.1. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis ust. 14 zdanie pierwsze stosuje się.
17. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
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w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycje treści oświadczenia / informacji o przynależności
do grupy kapitałowej zwarto w załączniku nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
19. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienie warunków udziału w postepowaniu,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy (i są one
nadal aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz.
1114 oraz z 2016r. poz. 352).
20. Zamawiający, w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich
Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu, braku podstaw do
wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców składanych
w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, lecz w pierwszej
kolejności dokonuje oceny ofert pod katem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy
Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada jednolity
dokument, a następnie wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 10
dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 11.
19a. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 20, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać , czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
21. W celu oceny , czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności (załącznik nr 8):
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
22. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
23. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 21, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
24. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, a poświadczenia
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25.

26.

27.
28.

dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuję w formie pisemnej, w taki sposób aby
umożliwiało identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty i żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E,
PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UZYCIU
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
W postępowaniu komunikacja, w zakresie zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji,
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XI niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia , uzupełnienia lub poprawienia w wyniku wezwania,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp), dla których zastrzega się formę pisemną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej stronu niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach przedmiotu zamówienia – Agnieszka Bąbel, tel. 74 6488173, fax 74 6665960,
e-mail babel@wzwik.pl lub sekretariat@wzwik.pl
- w sprawach procedury przetargowej – Kamila Gądek, tel. 74 6488170, fax 74 6665960,
e-mail gadek@wzwik.pl lub sekretariat@wzwik.pl
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą Pzp) będą
udostępnione na stronie internetowej www.wzwik.pl http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
Ofertę skalda się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego, Wykonawca powinien posługiwać się numerem
sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
XII.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

XIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymagania podstawowe:
1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;
2) ofertę należy sporządzić w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności;
3) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza
założenie czytelnego zapisu w treści pieczątki zawierającej, co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby oraz numer NIP;
4) Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
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5)
6)
7)

8)
9)

przedstawiciela wykonawcy – w tym przypadku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
lub kopię poświadczoną notarialnie;
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Oferta musi być kompletna i jednoznaczna;
każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, napisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym
razie nie będzie uwzględnione;
strony muszą być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty
powinna być umieszczona informacja o liczbie stron;
ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu
(kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy
zaadresowane następująco:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Aleja Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
Oraz opisane:
„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga
w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
Nr PZ/RZP/PN/05/2017/IZ
Otwarcie ofert: 28 kwietnia 2017r. godz. 09:10.

2. Zawartość oferty:
1) ofertę stanowią wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy
uproszczony;
2) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE zwanego
dalej „jednolitym dokumentem”. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu;
3) zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, aby udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z ust. 20 oraz ust. 21
niniejszej SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 8;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lup kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń
lub dokumentów składanych wraz z ofertą.
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3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory
w formie formularzy dołączonych do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzeż informacji, o których mowa w art. 8+6 ust. 4
ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503
ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być
załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone
napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty.
5. Wszelkie konsekwencje mogące wynikać z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenia powinny być tak opakowane, jak oferta, a opakowanie powinno
zwierać odpowiednio dodatkowe oznaczenia wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
XIV.
UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ na adres:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Aleja Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@wzwik.pl
gadek@wzwik.pl
babel@wzwik.pl
3. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej
http://wzwik.walbrzych.sisco.info/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych wyjaśnień lub
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmanię SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
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9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
wydłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, zamieszczając informację na
stronie internetowej.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust.
4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie
z art. 12a ustawy Pzp.
11. Zmawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
XV.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy uproszczony
sporządzony na formularzu, którego wzór umieszczono w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ.
Podstawą wyliczenia ceny oferty są przedmiary robót dołączone do niniejszej SIWZ i stanowiące
załącznik nr 10a i 10b.
2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy sporządzić metodą
kalkulacji uproszczonej, ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi
ceny jednostkowe brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym oraz
w tym formularzu wyliczy wartości brutto (ilość x cena jednostkowa w zł brutto = wartość w zł
brutto).
3. Wykonawca obliczając cenę za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględnić w kosztorysie
ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe w nim opisane. Wszystkie błędy ujawnione
w dokumentacji projektowej, na rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem
określonym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego oraz nie
może pominąć żadnej pozycji w kosztorysie ofertowym.
5. Cena za realizacje przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące pełnemu wykonaniu i
ukończeniu zamówienia w tym wszystkie koszty poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, koszty
ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i wydatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych
pozycjach Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w kosztorysie
ofertowym.
6. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.
7. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ
dokonywane będą w złotych polskich.
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wypłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. Rażąco niska cena - jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności
w zakresie:
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską
o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu
udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100.000,00
zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
4. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie
zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak
wadium
wniesione
w pieniądzu.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia,
gwarancja/poręczenie musi być gwarancją/poręczeniem nieodwołalną/ym, bezwarunkową/ym
i płatną/ym na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną/ym zgodnie
z obowiązującym prawem. Powinna/o ona/o zawierać następujące elementy:
1) nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji) / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie
brzmiące oświadczenie:
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego
wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
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publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)”.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
58-300 Wałbrzych
Al. Wyzwolenia 39
Getin Noble Bank S.A.
Nr 33 1560 0013 2499 3679 5000 0007
Wpisując w tytule przelewu:
Wadium - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga
w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
Nr PZ/RZP/PN/05/2017/IZ
7. Do oferty należy dołączyć oryginał polecenia przelewu, który następnie będzie stanowić
załącznik do oferty Wykonawcy.
8. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
dołączając do ofert w odrębnej kopercie, opatrzonej opisem: „WADIUM” i musi obejmować
cały okres związania oferta.
9. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
10. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
11. Koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to
wadium składanego w każdej z możliwych form.
13. Zamawiający dokona zwrotu wadium na następujących zasadach:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert;
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 14.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego;
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
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6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu,
o którym mowa a pkt 1 niniejszego rozdziału o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
Sekretariat, I piętro
w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r. do godziny 09:00.
2. Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed
terminem otwarcia ofert, np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce), opisanej tak, aby jednoznacznie nie dopuszczała jej ujawnienia przez terminem otwarcia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj.
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
Sala konferencyjna, I piętro
w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. 28 kwietnia 2017r. o godzinie 09:10.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a). kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b). firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
c). ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
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XIX.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

LP

Kryterium

1
2

Cena brutto w PLN
Okres gwarancji jakości
Organizacja, kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie Kierownika budowy
„KB”
RAZEM

3

Znaczenie
procentowe
kryterium
60%
20%

Maksymalna ilość punktów
jakie można otrzymać oferta
za dane kryterium
60 punktów
20 punktów

20%

20 punktów

100%

100 punktów

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, w następujący sposób:
P = C + G + KB
P – wynik oceny
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji”
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a). Kryterium nr 1 – CENA „C” :
Kryterium „Cena” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ceny za
realizację całości przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną brutto
CENA = ------------------------------------------------- x 60% x 100pkt
cena badanej oferty brutto
b). Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI „G” :
Kryterium „Okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w
ofercie okresu gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania
protokołu końcowego robót.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji według
następujących zasad:
- okres gwarancji 60 * miesięcy – 0 pkt
- okres gwarancji od 61 do 66 * miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji od 67 do 72 miesięcy – 20 pkt
Wykonawca określa termin realizacji tylko w pełnych miesiącach np. 60, 61, 62 … 72 miesięcy od daty
protokołu odbioru końcowego.
* Wykonawca nie może zaoferować krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy od daty protokołu
końcowego robót.
** Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji niż 72 miesięcy od daty protokołu
końcowego robót, jednakże maksymalna ilość punktów, jaka zostanie przyznana Wykonawcy dla tego
okresu gwarancji, to 20 pkt.
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W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie Okresu gwarancji (niezgodnie
z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania okresu gwarancji lub wskazanie błędnego okresu)
oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
Bez względu na powyższe: jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów
lub urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona, to obowiązuje w
dalszym ciągu okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
c). Kryterium nr 3 – ORGANIZACJA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE
KIEROWNIKA BUDOWY „KB”:
Kryterium „Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Kierownika budowy” będzie oceniane
na podstawie DOŚWIADCZENIA Kierownika Budowy, zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowaną przez Wykonawcę osobę, która będzie pełnić funkcję
Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem,
według następujących zasad:
- wykonywał funkcje Kierownika budowy / Inżyniera Rezydenta / Inżyniera Kontraktu w ramach
zakończonej inwestycji (zadaniu / Projekcie) związanej z gospodarką ściekową (przepompownie,
pompownie ścieków, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków) o wartości Inwestycji (zadania /
Projektu) powyżej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych).
Zamawiający przyzna punkty za organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Kierownika
budowy w następujący sposób:
c1) za każdy kontrakt, zgodny z powyższym zakresem o wartości powyżej 2.000.000,00 zł –
Osoba taka otrzyma 1 punkt.
Maksymalna ilość punktów, jaka zostanie przyznana przez Zamawiającego jest 20 pkt.
Podstawą oceny ofert w zakresie kryterium ORGANIZACJA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE
I DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY „KB”, będzie sporządzony przez Wykonawcę
dokument, o którym mowa (wzór który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ), wraz
z dołączonymi do tego dokumentu dowodami należytego wykonania wskazanych w nim usług.
Usługi wykazane w ww. dokumencie, dla których nie przedłożono dowodów należytego wykonania
tych usług, nie będą podlegały ocenie w ww. kryterium. W ww. dokumencie Wykonawca powinien
zawrzeć jednoznaczny opis podlegających ocenie zagadnień, o których mowa w ppkt c.
Usługi wykazane w ppkt c, w odniesieniu do których brak będzie jednoznacznych informacji, o których
mowa w ppkt c, nie będą podlegały ocenie w kryterium „ORGANIZACJA, KWALIFIKACJE
ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY „KB”.
Ocenie w kryterium ORGANIZACJA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE
KIEROWNIKA BUDOWY „KB”, podlegać będą dokumenty, o których mowa w ppkt c, przedłożone
przez Wykonawcę wraz z ofertą. Dokumenty uzupełnione na wezwanie Zamawiającego zgodnie
z postanowieniem rozdziału XII pkt 1 niniejszej SIWZ nie będą podlegać ocenie w ramach ww.
kryterium – Wykonawca, który ww. dokumenty uzupełni tak, by wykazać spełnianie wymogu udziału
określonego w rozdziale X pkt 1.2) lit. c2 niniejszej SIWZ, podczas oceny swojej oferty, w kryterium
„ORGANIZACJA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
„KB”,” otrzyma 0 pkt.
Przez jedną usługę rozumie się jedno zlecenie (lub zrealizowaną umowę).
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
b). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
c). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
d). unieważnieniu postepowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 2 c).
niniejszego rozdziału zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
4. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 2 a) i 2 d) na własnej stronie
internetowej.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wykonawca przez zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje
niezbędne do wypełnienia treści umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wybrany w postępowaniu wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, musi uzyskać przed zawarciem umowy
akceptację treści gwarancji lub poręczenia przez Zamawiającego. Z treści gwarancji lub poręczenia
musi w szczególności jednoznacznie wynikać, że dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz,
że jest ona bezwarunkowa, nieodwołalna a wnioskowana kwota zostanie wypłacona przez
gwaranta na każde żądanie Zamawiającego.
W przypadku gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą, po uprowamocninieniu się
decyzji o wyborze, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument lub
dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w
imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo,
wypis z rejestru, zaświadczenie), i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu
wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważniania
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia zobowiązani będą do
zawarcia umowy cywilno – prawne. Umowa ta musi być zawarta na czas trwania zamówienia oraz
termin gwarancji i rękojmi. Niezwłocznie, zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej w dniu
podpisania umowy, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowę,
opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego w Wykonawców
przy realizacji umowy, w oryginale.
XX.

1.
2.

3.

4.

5.
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6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
warunkach określonych w rozdziale XXII niniejszej SIWZ.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Wartość zabezpieczenia wynosi 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej,
Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
58-300 Wałbrzych
Al. Wyzwolenia 39
XXI.

1.
2.
3.
4.

Getin Noble Bank S.A.
Nr 33 1560 0013 2499 3679 5000 0007
Wpisując w tytule przelewu:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla zadania
pn.: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga
w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
PZ/RZP/PN/05/2017/IZ
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o których mowa w ust. 3.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni prze
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formie zabezpieczenia w pieniądzu, poprze wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 6-7 stosuje się.
11. Zwrot zabezpieczenia:
1) Zamawiający zwraca równowartość 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w ust. 11 pkt 2), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady., jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
XXII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

23

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziele VI stawy Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
XXIII. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) składania ofert wariantowych;
3) rozliczania w walutach obcych;
4) aukcji elektronicznej;
5) dynamicznego systemu zakupów;
6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
7) prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp;
8) nie dopuszcza składania ofert częściowych;
9) nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIV. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, w formie aneksu do Umowy, na warunkach i z przyczyn określonych w art. 114
ustawy Pzp.
2. Zamawiający ma prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, maksymalnie o 6
miesięcy, w następujących sytuacjach:
jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
a)

c)

gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d)

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, nie będące następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e)

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy administracji państwowej, są zobowiązane na mocy przepisów
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww.
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,

f)

jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
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g)

wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h)

wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

i)

wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

j)

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

2.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy w związku z podpisaniem przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

3.

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na
podstawie pkt 24.1. Umowy, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4.

Wniosek, o którym mowa w pkt 24.3. umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca
dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 24.3.
umowy, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie
zmiany terminu Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania
zmiany.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.

Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 24.3 umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa
w pkt 24.6 umowy i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej
uzasadniającej żądanie zmiany.

8.

Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o której mowa w pkt 24.6. umowy i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

9.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 24.3.
umowy i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i
przekazania go Zamawiającemu i Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

10.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania

25

zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.
11.

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w zakresie wystąpienia okoliczności,
o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 4) lit. b), jednakże zmiana Umowy będzie polegała jedynie na
wprowadzeniu nowego Wykonawcy w miejsce dotychczasowego.

12.

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w zakresie zwiększenia zakresu
rzeczowego, jednakże przy zachowaniu zapisów art. 114 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy Pzp.

13.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,.

14.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a)
b)
c)
d)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
danych teleadresowych i rejestrowych,
nazwy Wykonawcy,
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zostanie ustalona przez Strony na drodze negocjacji.

XXV. Wykaz załączników do niniejszej IDW
Nazwa Załącznika

LP

Oznaczenie
Załącznika

1

Załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa

2

Załącznik nr 2

Wzór Umowy

3

Załącznik nr 3

Formularz oferty

4

Załącznik nr 4

5

Załącznik nr 5

Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych

6

Załącznik nr 6

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

7

Załącznik nr 7

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności/ barku przynależności do grupy kapitałowej

8

Załącznik nr 8

9

Załącznik nr 9a

Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia
Załącznik mapowy

10

Załącznik nr 9b

Załącznik mapowy

11

Załącznik nr 10a

Przedmiar robót – branża instalacyjna

12

Załącznik nr 10b

Przedmiar robót – branża elektryczna

13

Załącznik nr 11

Wzór kosztorysu (formularz kosztorysowy)
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