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ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
zwanej dalej u.p.z.p.
NA ROBOTY
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”
realizowane w ramach projektu
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”
dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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Specyfikacja niniejsza zawiera:
l.p.

Nazwa Części

1.

Oznaczenie
Części
Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

2.

Część II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt).

3.

Opis Przedmiotu Zamówienia:
Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część IV - Dokumentacja Projektowa:
Część IV/I - Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym
specyfikę robót budowlanych wraz z Projektem Wykonawczym
Część IV/II - Przedmiar Robót
Część IV/III - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia
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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
Polska

2. Definicje i skróty.
Na potrzeby niniejszej SIWZ wprowadza się następujące definicje i skróty:
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
Umowa - należy przez to rozumieć Umowę (zwaną również zamiennie Kontraktem)
na wykonawstwo robót w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
Projekt – oznacza przedsięwzięcie p. n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w
aglomeracji Zdzieszowice” dofinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
„SIWZ" – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera
komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do
przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
„u.p.z.p." – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
„rozwiązanie równoważne” – dostawa i/lub robota budowlana oferowana przez
Wykonawcę zgodnie z art.30 u.p.z.p. spełniająca wymagania określone przez
Zamawiającego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ będą miały zastosowanie przepisu
u.p.z.p. i Kodeksu Cywilnego.

4. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Krępna, obejmująca wykonanie:
–

około 5 260,5 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym kanały:
ø 200 mm – około 4 454,0 m,
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ø 160 mm – około 806,5 m,
około 1 847,00 m kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 90 mm wraz
z 3 przepompowniami ścieków i zagospodarowaniem terenu tych przepompowni,
zasilanie do 3 przepompowni ścieków,
roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych,
projekt wykonawczy branży drogowej na odbudowę terenu pasa drogowego drogi
nr 423 po prowadzonych robotach kanalizacyjnych (szczegółowy zakres robót
przedstawiono w ST-07 „Roboty wg Dokumentacji Wykonawcy”),
odrębny projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej obejmujący
swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej przebiegającej w obszarze
zabudowanym w miejscowości Krępna tj. co najmniej odcinek od posesji nr 49
(dz. 667/1) do posesji nr 1 (dz. nr 197/2), (szczegółowy zakres robót
przedstawiono w ST-07 „„Roboty wg Dokumentacji Wykonawcy”),
roboty budowlano-montażowe na podstawie dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej budowy kanalizacji deszczowej w miejscach, gdzie
wystąpi możliwość kolizji (skrzyżowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz
ze studniami i pozostałymi robotami towarzyszącymi,
roboty odtworzeniowe nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 423 oraz budowlanomontażowe na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej odbudowy pasa
drogowego drogi wojewódzkiej z dostosowaniem do kategorii ruchu KR4 i klasy
technicznej G wraz z rozebraniem istniejącej nawierzchni asfaltowej i robotami
towarzyszącymi.

Wykonawcy przed sporządzeniem ofert powinni zapoznać się z dokumentacją
projektową wraz z decyzjami administracyjnymi oraz dokonać oględzin miejsca
wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej oferty.
W dokumentacji projektowej, stanowiącej Część IV SIWZ, użyte zostały nazwy
firm/systemów dostępnych na rynku. W myśl przepisów u.p.z.p Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne. Zapis ten należy rozumieć tak, iż w każdym
miejscu w Części III i IV SIWZ, w którym użyto nazw własnych, dodaje się
sformułowanie „lub równoważny”.
Zamówienie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa
gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”, zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno –
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku
angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box
86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III i IV
niniejszej SIWZ.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
45110000-1 budowlanych, roboty ziemne
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
45230000-8 i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
45231000-5 linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 nawierzchni autostrad, dróg
45236000-0 Wyrównanie terenu

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
45311000-0 elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2012 roku.

9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1) Spełniają warunki, dotyczące:
a)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności.
b)
posiadania wiedzy i doświadczenia
c)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
d)
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p..
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest następujący:
1) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże:
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będą ich łączne
kwalifikacje i doświadczenie):
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co
najmniej 3 robót budowlanych, których przedmiotem była budowa sieci
zewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym co najmniej 1 kanalizacji
sanitarnej) o łącznej długości co najmniej 7 000,00 m.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez
Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:
a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu
realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
c. wskazanie zakresu robót,
d. wskazanie wartości robót,
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
f. wskazanie miejsca wykonania,
g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone;
3) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca:
wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące
osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a
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także zakresu wykonywania przez nich czynności:
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy):
(1) Przedstawiciel Wykonawcy – posiadający:
- doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane, w tym co
najmniej jedną inwestycją o równowartości robót bez podatku VAT minimum
5 000 000 PLN;
(2) Kierownik Budowy – posiadający:
–
doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na
przynajmniej jednym, w ciągu ostatnich 5 lat, zakończonym kontrakcie
o wartości robót bez podatku VAT minimum 5 000 000 PLN z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej,
–
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa
w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów*;
(3) Kierownik Robót Sanitarnych – posiadający:
–
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w
zakresie wykonywania sieci kanalizacyjnych, w tym co najmniej jednej
zakończonej inwestycji, w ciągu ostatnich 5 lat, polegającej na
wykonaniu w terenie zabudowanym co najmniej 7 000,00 m sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej łącznie
–
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa
w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów*;
(4) Kierownik Robót Drogowych - posiadający:
–
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w
zakresie wykonywania robót drogowych, w tym co najmniej jednej
zakończonej inwestycji, w ciągu ostatnich 5 lat, polegającej na
wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej klasy G o wartości bez
podatku VAT minimum 1 000 000 PLN,
Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”
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uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej, potwierdzone stosownymi
decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności
drogowej,
wydane
na
podstawie
wcześniej
obowiązujących przepisów*;

(5) Kierownik Robót elektrycznych i AKPiA – posiadający:
–
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych, potwierdzone stosownymi decyzjami o
których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów*.
*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii
Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu
niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane,
winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z
Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r.
poz. 394).
Jedna z następujących osób:
 Kierownik Budowy
 Przedstawiciel Wykonawcy
musi posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych w oparciu o
warunki kontraktowe FIDIC, EBOR, w oparciu o procedury Banku Światowego
lub procedury równoważne.
Przez „procedury równoważne” rozumie się procedury prowadzenia inwestycji,
które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego
nadzór inwestorski. Podmiot zarządzający zobowiązany był również do
obmiarowego rozliczania robót, poświadczania płatności należnych
wykonawcy oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku sporów
między stronami.
W odniesieniu do wymienionych powyżej osób dopuszcza się możliwość
przedstawienia w/w doświadczenia w realizacji robót zakończonych
Świadectwem Przejęcia lub protokołem odbioru robót w dniu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę
Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych.
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niniejszego

warunku

Wykonawcy

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej IDW, oraz
- oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW;
4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć
ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie tego warunku)
a) osiągnięcie w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych przychodu netto ze
sprzedaży w kwocie minimum 6 000 000 PLN.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane
będzie łączne spełnienie niniejszego warunku).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe w części (Rachunek
Zysków i Strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny
dokument określający przychód netto ze sprzedaży produktów – za okres
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres.
b) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN
lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane
będzie łączne spełnienie niniejszego warunku).
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, w których posiadają rachunek, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy.
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości co najmniej 3 000 000 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć
opłaconą polisę a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Ponadto, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p.

10. Dokumenty potwierdzające
postępowania.

brak

podstaw do

wykluczenia z

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
u.p.z.p. Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawców następujących
dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich), sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
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decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich),
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich),
6) aktualnej informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich);
7) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. 10.
2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
powyżej w:
1) pkt. 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 i 10.1.6 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
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2) pkt 10.1.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 10.2.1.a i b) oraz
10.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt
10.2.2.c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej w pkt. 10.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 10.3 IDW znajdują
odpowiednie zastosowanie.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający
przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni
z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.
6. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 nie później niż na dzień składania ofert.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 IDW.
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni dokument
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o ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o
odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia,
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu
stosowną umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) określenie który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie
Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,
3) określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres
realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmię,
4) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, w tym za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy
bez zgody pozostałych uczestników.

12. Wadium
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości:
100 000

zł

2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
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2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a) nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie.
lub, że:
- Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”;
3) Postanowienia pkt 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych
powyżej w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek
Zamawiającego:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice
43 8883 1015 2003 3000 2395 0001
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach
należy złożyć w siedzibie spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzieszowicach, ul.
Wschodnia 2, poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału
oferty a kopii do kopii oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
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za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46
u.p.z.p.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wymagania
umowy.

dotyczące

zabezpieczenia

należytego

wykonania

1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 %
ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
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b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice
43 8883 1015 2003 3000 2395 0001
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się
do niej odpowiednio treść pkt. 12.2.2) IDW.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się
art. 149 u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni
od daty wystawienia Świadectwa Wykonania, zaś pozostałe 30% wartości
zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
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1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej
SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób,
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem
kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. We wszystkich
przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej
oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek (złożony najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem ustawowego
terminu archiwizacji*), złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele,
próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne
inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w
formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
*Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady archiwizacji jest
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 673 ze zm.)
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
8) Wykonawca jest świadomy, że, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297 §1, kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach (1
oryginał i 1 kopia, przy czym kopia może być kserokopią oryginału), mieć
formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę
wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie
dokumentów, przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej IDW
wzorów.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony
zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt, 15.1.4)
IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być
potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej IDW wraz z Załącznikiem do Oferty
sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do
niniejszej IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszej IDW,
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW,
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d) oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2b do niniejszej IDW,
e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej IDW,
f) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporzadzone na
podstawie wzoru stanowiącego załacznik nr 3a do niniejszej IDW,
g) Jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia,
h) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
i) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu
z właściwego rejestru,
j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
k) dowód wniesienia wadium,
l) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszej IDW,
m) wypełniony Przedmiar Robót.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jednakże Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
w zakresie merytorycznym i w sprawach dotyczących procedury zamówień
publicznych jest:
Pan Artur Kusch, fax: +48 77 544 96 54,
mail: jrp@wik.zdzieszowice.pl; zarzad@wik.zdzieszowice.pl.
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17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330
Zdzieszowice, pokój nr 8, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

09.02.2011

do godz.

10.00

2. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed
otwarciem kopertach (paczkach). Koperty (paczki) należy opisać następująco:
KOPERTA ZEWNĘTRZNA:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Oferta w postępowaniu na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”
Nie otwierać przed dniem: 09.02.2011, godz. 10.10
KOPERTA WEWNĘTRZNA:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Oferta w postępowaniu na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”
Nie otwierać przed dniem: 09.02.2011, godz. 10.10
Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw.
należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330
Zdzieszowice, pokój nr 8.
W dniu

09.02.2011

o godz.

10.10

19. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21. Tryb otwarcia ofert.
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty oraz inne
wynikające z art. 86 u.p.z.p..
4. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania
przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w niniejszej IDW.

22. Zwrot oferty złożonej po terminie
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Przedmiaru Robót wycenionego
zgodnie z wymaganiami i formularzami zawartymi w Części IV/II, (Przedmiar
Robót) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi
czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
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3. Wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamówienia. Wyceniony przedmiar robót powinien zostać
sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót i
dołączony do oferty. Wykonawcy muszą wycenić wszystkie pozycje w
Przedmiarze Robót zgodnie z wymaganiami i formularzami zawartymi w Części
IV/II Przedmiar Robót) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena każdej
pozycji Przedmiaru Robót musi uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy
związane z wykonaniem tej pozycji.
4. Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w części II niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu
oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 u.p.z.p.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w
obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w
terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim
zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego
poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2. pkt.3 u.p.z.p.

24. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi
najniższą cenę za realizację zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

25. Uzupełnienia oferty.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
art.25 ust.1 u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
art.25 ust.1 u.p.z.p, zawierające błędy , lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.

26. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności
przedstawionych
przez
Wykonawców
dokumentów,
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z
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art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych
prawem.
3. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
1) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej
ofercie z uwzględnieniem uzupełnień z art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p..
2) Zamawiający ponadto, zgodnie z art.87 ust. 2 pkt.3 u.p.z.p. poprawi omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian.
3) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o
których mowa powyżej. W przypadku poprawek o których mowa w punkcie 2)
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia, o zgodzie bądź odmowie zgody na
dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki.

27. Wykluczenie Wykonawcy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają
wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców którzy zostali wykluczeni
z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

28. Odrzucenie oferty.
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1
u.p.z.p.
2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim
Wykonawcom którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 pkt 2) u.p.z.p.

29. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował
będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, o których mowa powyżej w ust.3 pkt.1, również na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i
termin podpisania umowy.
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

30. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w
sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. oraz będzie mógł unieważnić
postępowanie w przypadku określonym w art. 93 ust. 1 a u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert)
- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w przypadku
unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert)

31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie
niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p.
nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie z zastrzeżeniem art. 140 ust.2 u.p.z.p.;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) zgodnie z art. 140 u.p.z.p. - w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć
dokument, o którym mowa w pkt 11.3 IDW.
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3. Wykonawca, który prowadzi działalno gospodarcza w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie
wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu
podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z
postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z
2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich
zobowiązań.
4. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy
w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określił
warunki takiej zmiany w klauzulach 21.1 i 21.2 Warunków Szczególnych
Kontraktu (Część II SIWZ).
5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II
niniejszej SIWZ.

32. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne.
1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu
niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane art. 179 u.p.z.p.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. powyżej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują ponadto:
a) Zamawiającemu,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.,
2. Odwołanie.
Odwołanie można wnieść na zasadach określonych w art. 180 -198 u.p.z.p.
Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie
art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
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można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z
wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki albo zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
Art. 183. 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć
umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem".
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o
którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w
wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby
wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.
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4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu
niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego
złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe,
w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną.
Art. 184. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium,
wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia
ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy,
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
Art. 185. 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie
Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba
może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
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7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 186. 1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na
odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie
żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania
po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza
postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania
po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości
zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez
Izbę.
Art. 187. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3,
niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia
odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia
wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie
stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w
przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
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5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie
pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do
wniesienia odwołania.
6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca
odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych
skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie
odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa
zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje się, z tym
że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
Art. 188. 1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby
może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za
wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego
Izby spośród wyznaczonych członków.
2. Skład orzekający Izby, zwany dalej "składem orzekającym", jest wyznaczany przez
Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby,
jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest
dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co
należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o
których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o
okolicznościach, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o
okolicznościach
uzasadniających
wyłączenie
wyznaczonego
członka,
w
szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo
odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które
nie przysługuje zażalenie.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą Prezesa Izby, o jego
wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do składu
orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków
Izby.
Art. 189. 1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę,
jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
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4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były
przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania
dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego
odwołującego się;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z
treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w
odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych
czynności niż określone w art. 180 ust. 2;
7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art.
180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za
konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania,
Izba kieruje sprawę na rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w
części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja
stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas
wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.
Art. 190. 1. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani
wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.
Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej
strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do
zamknięcia rozprawy.
2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych
oraz przesłuchanie stron.
4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych
prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu
faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje
wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami o należnościach
świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie
wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną,
jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym
stanem rzeczy.
6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich
przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane
jedynie dla zwłoki.
7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na
podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
8. W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary
finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.
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składu
orzekającego
zamyka
rozprawę
po
Art. 191. 1. Przewodniczący
przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że
sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
2. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku
postępowania.
3. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono
okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się
postępowanie odwoławcze.
Art. 192. 1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W
pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
2. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które
miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać
unieważnienie czynności zamawiającego; albo
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz
zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1:
a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć
karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy
nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy
podlegającej unieważnieniu; albo
c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu
obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie
umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w
okolicznościach dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów
ustawy.
4. Izba, orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne
okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz
konsekwencje unieważnienia umowy.
5. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie stanowi interes
gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności
konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu
zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z
unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może
być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie
umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.
6. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
7. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba może wydać
łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
9. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba
rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
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10. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z
zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Art. 193. Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się
na zamawiającego w wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia
oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za
które kara jest orzekana.
Art. 194. Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1,
które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na
zamawiającego karę finansową w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia
wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne
okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.
Art. 195. 1. Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy
Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie
Izby przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia
dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu - wraz z kopią
zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje się
prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem
wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku
oddalającego skargę.
4. Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary
finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.
5. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
7. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 196. 1. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym
oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje
ogłoszenia orzeczenia.
2. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy
niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza
termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać
przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek
składu orzekającego.
3. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w
tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się
oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy
dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów
prawa.
5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia
ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania
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postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich
pełnomocnikom.
6. Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe
lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku
przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę
o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego
orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.
Art. 197. 1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc
prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony.
Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez
Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w
drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.
Art. 198. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający w
szczególności wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania w
formie elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem, przygotowanie
rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy,
szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozprawy;
2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie
zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także
zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub
do celowej obrony.
Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Art. 198b. 1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
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Art. 198c. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Art. 198d. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Art. 198e. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie
terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków
strona nie uzupełniła w terminie.
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy,
sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane
na posiedzeniu niejawnym.
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od
dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
Art. 198f. 1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku
uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do
istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie
lub umarza postępowanie.
4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione
przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
Art. 198g. 1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w
sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa
Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w
dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.”
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi
do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.

33. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ
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1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 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 upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnienia albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej.
2) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła
pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający
opublikuje na stronie internetowej.
2. Zmiany w treści SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie
internetowej, na której został opublikowany SIWZ.
2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
3) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie
określenia przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian.
4) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o
przedłużeniu terminu składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na
której została opublikowana SIWZ.
6) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub
drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 800-1500.
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4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do
Zamawiającego na podany w IDW numer faksu i adres.

35. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w
Formularzu Oferty.

36. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p.
1.
2.
3.

Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2

4.

Załącznik nr 2a

5.

Załącznik nr 2b

6.

Załącznik nr 3

7.
8.

Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór Załącznika do Oferty
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do
wykluczenia
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia
Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.
Wzór wykazu wykonanych robót.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na roboty p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PN01/JRP/2011

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z
treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia
wynosi:
................................................................................................... PLN
(słownie: ..................................................................................................)
w tym:
cena bez podatku VAT ............................................................... PLN
(słownie: ..................................................................................................)

1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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oraz należny podatek VAT w wysokości .................................... PLN
(słownie: ..................................................................................................)
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę
zgodnie z treścią pkt. 13 IDW,
7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania3:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)

10) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)
powierzyć podwykonawcom]4:
Nazwa części zamówienia

l.p.
a)
b)

11) Wadium wniesiono w dniu..................... w formie..............................................
5. Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)

1)
2)

2

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
4
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
3

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 1a – wzór Załącznika do Oferty
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PN01/JRP/2011
(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
Klauzule Warunków
Ogólnych Kontraktu
lub Warunków
Szczególnych
Nazwa i adres Zamawiającego

1.1.2.2 & 1.3

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
.................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

1.1.2.3 & 1.3

.................................................................
.................................................................
.................................................................
Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane
przez Zamawiającego przed
podpisaniem Kontraktu

Nazwa i adres Inżyniera

1.1.2.4 & 1.3

Okres Zgłaszania Wad

1.1.3.7

Elektroniczny system
przekazywania danych

1.3

Kwota zabezpieczenia
należytego wykonania
Kontraktu

4.2

Normalne godziny pracy

6.5

6.00 – 22.00

Czas na Ukończenie

8.2

do dnia 30 marca 2012 roku

Kary umowne

8.7

Zgodnie z zapisami w Części II SIWZ

Minimalna kwota Przejściowego
Świadectwa Płatności

14.6

500 000 PLN

12 miesięcy
Telefaks oraz E–mail potwierdzony na
piśmie
10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
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Klauzule Warunków
Ogólnych Kontraktu
lub Warunków
Szczególnych
Waluta płatności
Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis

14.15

18.1(a)(b)

PLN
najpóźniej w dniu przekazania Terenu
budowy

Dopuszczalne kwoty potrąceń

18.1

5 000 PLN

Minimalna kwota ubezpieczenia
Robót i Sprzętu Wykonawcy

18.2

110 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej

Minimalna kwota ubezpieczenia
od roszczeń osób trzecich

18.3

Data wyznaczenia Komisji
Rozjemczej

20.2

Liczba członków Komisji
Rozjemczej

20.2

1 (jeden)

20.3

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia
Inżynierów Doradców i
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub
osoba wskazana przez Prezesa

Członkowie Komisji Rozjemczej
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni
przez

300 000 PLN za wypadek do wysokości
łącznej kwoty ubezpieczenia 6 000 000
PLN
W ciągu 14 dni po tym, kiedy jedna ze
Stron da drugiej Stronie powiadomienie
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z
klauzulą 20.4.

Podpis:.............................................................................................................................
występujący w charakterze:.................................................................................................
należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
Data: ...............................
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PN01/JRP/2011

ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
WYKONAWCA:

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759
z późn. zm.):
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”,
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętych niniejszym zamówieniem;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PN01/JRP/2011

ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
WYKONAWCA:

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE

Stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
oświadczam o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”.
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 2b – wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do
wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PN01/JRP/2011

ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
WYKONAWCA:

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE

Stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze żądać
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
oświadczam o braku podstaw do wykluczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”.
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 3 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PN01/JRP/2011

ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
l.p.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności,
wykonywane
projekty lub
przedsięwzięcia

Doświadczenie

Kwalifikacje
zawodowe/
Nr uprawnień
oraz nr wpisu
do właściwej
izby
samorządowej,
(jeśli dotyczy)

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 3a - wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PN01/JRP/2011

ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
Stosownie do treści §1 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

OŚWIADCZAM(Y),
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia p.n.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”
posiadają wymagane uprawnienia.

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych robót.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PN01/JRP/2011

ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:
L.p.

Nazwa
roboty

Przedmiot
roboty

Data wykonania
początek
(data)

zakończenie
(data)

Odbiorca (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

Nazwa
5
Wykonawcy

1.
2.
3.
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w
tabeli powyżej roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

PODPIS:
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

5

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

