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ROBOTY BUDOWLANE  

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
Zamówienie sektorowe realizowane na podstawie na podstawie „Regulaminu 

udzielania zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 
(dla dostaw, usług i robót budowlanych) 

 

Tytuł zamówienia:  

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci 

wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu” 

 

NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

PZ/RZP/ZO/30/2017/IR 

  

L.p 
Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1 Część I 
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

2 Część II 

Załączniki: 
 

1. Dokumentacja projektowa: 

-        projekt budowlano-wykonawczy „ Budowa sieci wodociągowej w ulicy 

Sadowej w Wałbrzychu”, 

-       ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

-       przedmiar robót 

-       decyzja nr 1130/2016 z dnia 22.11.2016r. zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na  budowę sieci 

wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu ( dz. nr 282, 259/1, obręb 

Poniatów nr 11) 

-       decyzja nr 30/2017 o przeniesieniu decyzji na rzecz Wałbrzyskiego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji 

2. Wymagania i wytyczne dla sieci wodociągowej – materiały i budowa 

 

 

 

         Zatwierdził SIWZ: 
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UWAGA:  Pod pojęciem „SIWZ” należy rozumieć w dalszej części dokumentu Specyfikację Istotnych  
Warunków Zamówienia. 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych 
tel. (74) 84 99 100 
faks (74) 84 99 200 
 
NIP: 886-00-12-544 
Regon: 890451905 
Strona internetowa Zamawiającego:  www.wzwik.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Zapytanie ofertowe z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień przez Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 01/2017 z dnia 
02.01.2017r. Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.    
 
Zamawiający udostępnia treść Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK na stronie internetowej 
pod adresem: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/  
 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty (dla zamówień sektorowych) określonej  

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, wraz z późniejszymi 

zmianami). 

 

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakres inwestycyjny 

Przedmiotem niniejszego zadania jest: 

a)  wykonanie głównego odcinka sieci wodociągowej o długości około   570 mb i średnicy 160 mm 

oraz wykonanie odcinków sieci wodociągowej łączących główną sieć wodociągową  

z poszczególnymi posesjami przy ul. Sadowej – do granic działek, o łącznej długości około 90m  

i średnicy 40mm  

b) wykonanie  dokumentacji powykonawczej dla przedmiotowego zakresu 

c)  uzyskanie we właściwym organie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego 

Zamawiającemu użytkowanie sieci wodociągowej tj. zaświadczenia do zgłoszonego zakończenia 

budowy. 

Charakterystykę zadania oraz szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa następująca 

dokumentacja:   

-        projekt budowlano-wykonawczy „ Budowa sieci wodociągowej w ulicy sadowej w Wałbrzychu”, 

 -      ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 -     przedmiar robót 

 -      wymagania i wytyczne dla sieci wodociągowej – materiały i budowa 

 

-      decyzja nr 1130/2016 z dnia 22.11.2016r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 

pozwolenia na budowę na  budowę sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu ( dz. nr 282, 

259/1, obręb Poniatów nr 11) 

http://www.wzwik.pl/
http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
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 -  decyzja nr 30/2017 o przeniesieniu decyzji na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągu  

i Kanalizacji. 

 

2. Zakres dokumentacji powykonawczej: 

 

W ramach inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej w ilości 2 egz. (1 oryginał + 1 kopia + wersja elektroniczna- skany oryginalnej 

dokumentacji powykonawczej ), która powinna być zaopatrzona w następujące  załączniki: 

a) wykaz opracowań, 

b) oświadczenie Wykonawcy o kompletności operatu 

c) zawiadomienie o rozpoczęciu budowy 

d) protokół przekazania placu budowy 

e) Dziennik Budowy 

f) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

g) oświadczenie kierownika budowy przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu 

h) oświadczenie inspektora  nadzoru 

i) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

j) pozwolenie na budowę lub zaświadczenie do zgłoszonych robót budowlanych, 

k) uprawnienia budowlane kierownika budowy i zaświadczenie o przynależności do izby – aktualne, 

l) uprawnienia budowlane inspektora nadzoru i zaświadczenie o przynależności do izby – aktualne, 

m) dokumentacja powykonawcza( tj. projekt z naniesionymi zmianami lub bez zmian + pieczątki 

kierownika budowy i inspektora nadzoru) 

n) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym: 

 - zakres rzeczowy inwestycji z wyliczeniem średnic i przyporządkowaniem odcinków do granic 

nieruchomości do konkretnych nr administracyjnych lub działek+ pieczątka geodety 

- informacja uprawnionego geodety do INB 

- szkice geodezyjne  powykonawcze(szkic wytyczenia i szkic polowy powykonawczy) 

- mapy i profile dokumentacji powykonawczej- skany map oraz mapy w wersji edytowalnej *dwg 

o) protokoły badań, sprawozdań i odbiorów 

- próby szczelności 

- wyniki badań z zagęszczenia gruntu 

- protokoły badania szczelności 

- sprawozdanie z badania wody 

- oświadczenia o uporządkowaniu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego 

- protokoły z przeglądu technicznego WPWiK Sp. z o.o. 

-  wydajność hydrantów 

 - zaświadczenie podłączenia projektowanej sieci z czynną siecią wodociągową 

- odbioru (bez zastrzeżeń) zajętego na czas budowy terenu przez poszczególnych 

właścicieli/użytkowników/najemców ze szczególnym uwzględnieniem zarządcy drogi(pasa 

drogowego) 

- odbiorów technicznych oraz protokoły usunięcie stwierdzonych podczas odbiorów usterek  

i wad 

 - odbioru robót zanikowych 

p) materiały 

- lista wbudowanych materiałów 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty higieniczne 

- świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne 

17)    karty przekazania odpadów 

18)    dokument umożliwiający Zamawiającemu użytkowanie sieci wodociągowej 

19)    gwarancja wykonawcy 

20)   dokumentacja fotograficzna z bieżącej realizacji rzeczowej zadania 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

4. Wizja lokalna. 

Zaleca się, jako istotne, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją własną 

odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty o których mowa 

powyżej ponosi Wykonawca.  

 

5. Harmonogram rzeczowo-Finansowy 

W terminie  7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie 

realizował przedmiot umowy. 

 

6. 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) Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu dziennika budowy dla przedmiotowej inwestycji, 

w związku z powyższym w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu 

budowy, Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska dziennik budowy. 
 

f) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji na własny koszt i we własnym staraniem projektu 

czasowej organizacji ruchu, oznakowania robót wg zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu i utrzymania oznakowania w trakcie wykonywania robót. 

 

7. Wspólny słownik zamówień (CPV): 
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

74.23.22.00-6 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
VI. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia tj.: 

a)  wykonanie głównego odcinka sieci wodociągowej o długości około   570 mb i średnicy 160 

mm oraz wykonanie odcinków sieci wodociągowej łączących główną sieć wodociągową z 

poszczególnymi posesjami przy ul. Sadowej – do granic działek, o łącznej długości około 90m i 

średnicy 40mm  

b) wykonanie  dokumentacji powykonawczej dla przedmiotowego zakresu 

c)  uzyskanie we właściwym organie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego 

Zamawiającemu użytkowanie sieci wodociągowej tj. zaświadczenia do zgłoszonego zakończenia 

budowy 

zostanie wykonane w terminie do 01.12.2017r. 

 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu w zakresie: 

a) Wykonawców,  z  którymi  Zamawiający  rozwiązał  albo  wypowiedział  umowę   

w  sprawie zamówienia  publicznego  albo  odstąpił  od  umowy  w  sprawie  zamówienia,    

z   powodu okoliczności,  za  które  wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  jeżeli  

rozwiązanie  albo wypowiedzenie mowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy. 

b) Wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  

wykonując  je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem 

sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

c) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono,  

z wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego. 

d) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  

wstrzymanie  w  całości wykonania decyzji właściwego organu. 

e) Osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione   

w  związku  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  

osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 

przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

f) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  

osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 

przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

g) Spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  

gospodarczemu  lub  inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
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h) Spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  

wykonujących  pracę  zarobkową, przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  

przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  

popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

i) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  

gospodarczemu  lub  inne przestępstwo popełnione w korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

j) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

k) Wykonawców,  którzy  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  

przygotowaniem prowadzonego  postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  

oferty  osobami uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych  czynności  chyba,  że  udział  tych  

wykonawców  w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 

l) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na 

przedłużony okres związania ofertą lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia 

wadium albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

m) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

n) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

o) Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni  

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

p) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

3) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia prac  

i czynności. 

4) Dysponują lub będą dysponować następującymi osobami, tj.: 

a) w zakresie prowadzonych robót budowlanych:  

Wykonawca musi wykazać osoby (załącznik nr 7), które muszą być dostępne na etapie realizacji 

zamówienia i 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.  

 

(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 wodociągowych. 

 

(2) Kierownik robót drogowych - uprawnienia budowlane (*1) do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności drogowej, 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 
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pracach związanych z budową, przebudową oraz odtworzeniem drogi. 

 

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 

(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”). 

 

5) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie: 

a) Wykonawca wykaże w oświadczeniu (załącznik nr 4 – wykaz robót), że należycie 

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –  co najmniej jedną robotę budowlaną  

w zakresie budowy sieci wodociągowej o minimalnej długości L=330,0 mb. 

6) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia w 

następującym zakresie, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 

a) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

400.000,00 PLN.  

b) Wykonawca powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 400.000,00 

PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 PLN. 

7) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniana będzie łącznie ich wiedza i doświadczenie. 

 
 

2. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie §23 Regulaminu udzielania zamówień przez Wałbrzyski 

Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług i robót budowlanych). 

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach, oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej SIW, zgodnie  

z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści tych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 

warunki Wykonawca spełnił. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU  

1. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (w oryginale). 

2. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(w oryginale). 

3. Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych robót (w oryginale). 

4. Załącznik nr 7 – wykaz osób (w oryginale). 

5. Załącznik nr 6 – kosztorys ofertowy 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej w oryginale lub 

czytelna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
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reprezentowania oferenta. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców: 

1) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania , o którym mowa w pkt 1,  

w formie oryginału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, 

w formie oryginału, składa każdy z nich lub oświadczenie mogą oni złożyć także 

wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez pełnomocnika lub 

przez każdego z ww. Wykonawców). 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 .   

 

X. 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 

1. 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 IX niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia , uzupełnienia lub poprawienia w wyniku wezwania), dla 

których zastrzega się formę pisemną. 

2. 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. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach przedmiotu zamówienia – Anna Sławińska,  tel. 74 6488173, fax 74 66 65 960, 

e-mail slawinska@wzwik.pl lub sekretariat@wzwik.pl 

- w sprawach procedury przetargowej – Kamila Gądek,  tel. 74 6488170, fax 74 66 65 960, 

e-mail gadek@wzwik.pl lub sekretariat@wzwik.pl 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że porozumiewanie się zarówno z Zamawiajacym ja i osobami 

uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – jest dopuszczalne jedynie w formie 

wskazanej w niniejszym rozdziale SIWZ (tj. Poprzez kierowanie korespondencji na wskazane adresy  

i numery kontaktowe). Oznacza to, że Zamawiajacy nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 

się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub i osobisty w swojej siedzibie. 

4. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udostępnione na stronie 

internetowej www.wzwik.pl  http://wzwik.walbrzych.sisco.info/   

5. Ofertę skalda się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego, Wykonawca powinien posługiwać się numerem 

sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszej SIWZ. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

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. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca przygotuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

mailto:slawinska@wzwik.pl
mailto:sekretariat@wzwik.pl
mailto:gadek@wzwik.pl
mailto:sekretariat@wzwik.pl
http://www.wzwik.pl/
http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
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w niniejszej SIWZ. 

5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane  

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ - oryginał 

2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX; 

3) Dokument oryginalny, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeśli 

ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika 

uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli 

takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych bazach CEiDG lub KRS  

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

4) Zaleca się, aby oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze 

wskazaniami rozdziału XIV. 

 

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem 

jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiajacego określonym w niniejszej 

SIWZ. 

8. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwał sposób oraz podpisana przez 

osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.  

9. Każda zapisana strona oferty musi być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub 

osobę(y) upoważnioną(e)  do jej podpisania. 

10. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu 

naniesienia tych poprawek)  przez osobę(y) podpisującą( e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną( e 

)do jej podpisania. 

11. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane 

kolejno. 

12. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą  

i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

 

Oferta w przetargu pn.: 

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci 

wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu” 

 

PZ/RZP/ZO/30/2017/IR 

 

Nie otwarć przed: 13 czerwca 2017r. godz. 10:10 

 

13. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”),  

iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 11 ust 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.  

z 2003r.Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), zgodnie z zapisami §3 pkt 6-8 Regulaminu udzielania 

zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług i robót 

budowlanych). 

14. Wykonawca może przed upływem  terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę: 

1) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu  

i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty 
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zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku 

złożenia kilku „ZMIAN: kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym 

numerem. 

2) Wycofanie złożonej ofert nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. 

Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie 

należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”. 

 

XII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z §13 

Regulaminu udzielania zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla 

dostaw, usług i robót budowlanych), 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 

slawinska@wzwik.pl  

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Ceną oferty  jest cena brutto podana w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1). Cena stanowi 

podstawę oceny ofert, która zostanie dokonana przez Zamawiajacego na zasadach określonych 

w Rozdziale XVII niniejszej SIWZ. 

2. Cena podana w ofercie powinna być kompletna i jednoznaczna i stanowić maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – 

obejmować łączna wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych  

w niniejszej SIWZ. 

1) Cena za realizacje przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity koszt wykonania 

przedmiotu zamówienia a szczególności ze wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do 

siwz, 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.. 

3. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. 

4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ 

dokonywane będą w złotych polskich. 

5. 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. 

6. Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierać Rażąco niską cenę, zastosowanie ma §24 - 

Regulaminu udzielania zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla 

dostaw, usług i robót budowlanych. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 12.000,00 zł 

mailto:sekretariat@wzwik.pl
mailto:gadek@wzwik.pl
mailto:slawinska@wzwik.pl
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(słownie: dwanaście  tysiące złotych). 

2. Zasady postępowania w zakresie  Wadium zostały określone w §16 Regulaminu udzielania 

zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług i robót 

budowlanych. 

3. 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  

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci 

wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu” 

 

PZ/RZP/ZO/30/2017/IR 

Do oferty należy dołączyć oryginał polecenia przelewu, który następnie będzie stanowić załącznik do 

oferty Wykonawcy. 

4. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest:  

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 

5. Koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w § 16 Regulaminu 

udzielania zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług  

i robót budowlanych). 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to 

wadium składanego w każdej z możliwych form. 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Uregulowania w zakresie Terminu związania ofertą, zostały zawarte w §20 Regulaminu udzielania 

zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług  

i robót budowlanych). 

 

XVI. 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 13 czerwca 2017r. do godziny 10:00. 

 

2. 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. 13 czerwca 2017r. o godzinie 10:10. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
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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. 

 

XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 
 

LP Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie można otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 Cena brutto w PLN „C” 80% 80 punktów 

2 Okres gwarancji jakości  „G” 20% 20 punktów 

 RAZEM 100% 100 punktów 

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, w następujący sposób: 

 

P = C + G  

P – wynik oceny 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości” 

 

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 80% x 100pkt 

                      cena badanej oferty brutto 

 

b). Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI „G” : 

W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 

 
                                           Okres gwarancji badanej oferty * 
OKRES GWARANCJI  =  ----------------------------------------------------------------------- x 20% x 100 
                                        Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 
 

* zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż  48 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. 

Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty, natomiast w przypadku gdy 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczy punkty tak jak 

dla okresu 60 miesięcznego. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą  liczbę punktów 

wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

 

2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych (zgodnie z § 25 Regulaminu udzielania zamówień przez 

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług i robót budowlanych). 
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3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych prze niuch ofert. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

UWAGA: w przypadku gdy „Formularzu oferty” wystąpią rozbieżności pomiędzy wartością 

ceny przedstawionej przez Wykonawcę w formie liczby w stosunku do ceny przedstawionej 

w formie słownej, Zamawiający uznaje za prawidłową wartość ceny wpisaną w formie 

słownej. 

5. Punktacja przyznawana oferentom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczna punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawianym w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru. 

 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

  
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę 

w sprawie niniejszego zamówienia (wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym w § 27 Regulaminu udzielania 

zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług i robót 

budowlanych). 

3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni 

na żądanie Zamawiajacego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. Wartość zabezpieczenia wynosi 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku formach 

przewidzianych w § 22 Regulaminu udzielania zamówień przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i 

Kanalizacji (dla dostaw, usług i robót budowlanych). 

4. 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 

 

Getin Noble Bank S.A. 

Nr 33 1560 0013 2499 3679 5000 0007 

Wpisując w tytule przelewu:  

 

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci 

wodociągowej 

 w ul. Sadowej w Wałbrzychu” 

 

PZ/RZP/ZO/30/2017/IR 
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W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub 

kilka form, o których mowa w ust. 3. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 6-7 stosuje się.  

10. 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. 

 

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

 

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 rozdziale 9 Regulaminu udzielania zamówień 

przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (dla dostaw, usług i robót budowlanych). 

 

XXI. INFORMACJE KOŃCOWE 
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. 

 

XXII. 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 poniżej, tj.: 

1) Zamawiający ma prawo do przedłużenia Terminu zakończenia przedmiotu zamówienia 

maksymalnie 6 miesięcy, w następujących sytuacjach: 

w trakcie trwania robót budowlanych: zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może być 
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skutkiem przesunięcia robót budowlanych.  

• 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, 

• 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, 

• wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej nie będące następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

• 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, 

• 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, 

• wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

• 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, 

• 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, 

• wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli procedury 

administracyjne  uległy przedłużeniu w związku z zaniedbaniami lub błędami Wykonawcy na 

etapie projektowania, jak również w przypadku gdy Wykonawca doprowadzi do zaniedbań przy 

uzyskiwaniu zgód od właścicieli działek. 

 

2.W przypadku opóźnień, jakie miałyby wystąpić w stosunku do rozdziału VII Termin wykonania 

zamówienia, Strony ustalą nowe terminy realizacji.  
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XXIII. Wykaz załączników do niniejszej IDW 

 

LP Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

3 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4 Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

5 Załącznik nr 5 Wzór Umowy 

6 Załącznik nr 6 Wzór formularza kosztorysowego 

7 Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 


