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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola 
Tel. 43 823 31 97, Faks: 43 823 24 06 

. 

II.    Oznaczenie Wykonawcy. 
 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 

III.    Tryb udzielania zamówienia. 
 

Przetarg nieograniczony. 
 

IV.    Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych 
związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli, której użytkownikiem 
jest Zamawiający. 
W zakres zadania objętego niniejszym zamówieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie 
stosownych decyzji i pozwoleń, wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą 
urządzeń wraz z obiektami towarzyszącymi, wyszczególnionymi w PFU ( Część III.1 SIWZ ). 
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona niezbędne roboty wyburzeniowe w 
obiektach na potrzeby realizacji projektowanych instalacji i montażu urządzeń.  
 
W zakres przebudowy oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli wchodzi:  

1. remont obiektów mechanicznej oczyszczalni, tj. 
o instalacja  prasopłuczki do wymywania substancji organicznych ze skratek i 

prasowania, 

o montaż zaworu antyskażeniowego w instalacji wody zasilającej, 

o instalacja do płukania i odwadniania piasku w wydzielonym pomieszczeniu w 

budynku krat,  

o remont piaskownika, tj.: 

 naprawa powierzchni betonowych 

 wymiana elementów ze stali zwykłej na stal ko, 

 wymiana armatury na rurociągach nadziemnych, 

 montaż instalacji do wzruszania piasku w lejach 

piaskownika(sprężonym powietrzem) 

 doprowadzenie wody płuczącej – ścieki oczyszczone z koryta 

odpływowego do płukania skratek i piasku 

o remont osadników wstępnych, tj.: 

 naprawy powierzchni betonowych, 

  wymiana zgarniaczy  osadów i części pływających, 

2. wykonanie zadaszenia nad częścią magazynu osadu odwodnionego; 
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3. remont stacji higienizacji osadów pyłami, tj.: 

o wymiana zbiorników popiołów 

o wymiana mieszarki osadów i pyłów 

o modernizacja układu transportu osadu dla dostawy osadu spod jednej prasy  

 
Zakres zamówienia, poza wyżej wskazanym, obejmuje również usunięcie powstałych 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i 
Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny modernizowanych obiektów), szkolenie 
załogi w zakresie obsługi nowych instalacji oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
 
Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 
przez Wykonawcę, przygotowane i 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 niezmienione 
2008 z erratą , tłumaczenie pierwszego wydania 1999, dostępne pod adresem: SIDIR 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w Polsce pod adresem 
00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.pl 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV):  
 
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa 
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi  
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 
45000000 Roboty budowlane 
 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
  45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
       roboty ziemne  
  45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
  45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków  
  45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane 
  45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu.  
  45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków  
  45252121 Instalacje osadu 
 
 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach 
  45310000 Roboty instalacyjne elektryczne 
  45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45350000 Instalacje mechaniczne 
 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
  45410000 Tynkowanie 
  45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty   
                       ciesielskie 

mailto:biuro@sidir.pl
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  45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45440000 Roboty malarskie i szklarskie 
  45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III.1 niniejszej 
SIWZ - PFU. 

  

V.     Zamówienia częściowe. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI.     Zamówienia uzupełniające. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, stanowiących nie więcej niż  
30% wartości zamówienia podstawowego 

 

VII.   Informacja o ofercie wariantowej. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 

VIII. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2015 r. w tym prace projektowe z uzyskaniem  
pozwolenia na budowę nie później niż do dnia  28.02.2015 r. 
 

IX.    Warunki udziału w postępowaniu 
1.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego muszą 
wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 
u.p.z.p., a także brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 
2.W zakresie warunków określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawcy spełniali warunki, dotyczące: 
 

1)uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
2)posiadania wiedzy i doświadczenia 

 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał: 

 
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  

a) 2 roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
czynnej oczyszczalni ścieków (w zakresie której wykonano co najmniej roboty 
konstrukcyjno-budowlane, technologiczne, elektryczne i AKPiA) o min. 
przepustowości Qśrd 5000 m3/d i o wartości robót co najmniej 4 000 000 zł brutto,  
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oraz  
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
b) jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie pełnobranżowego projektu 
budowlanego i wykonawczego budowy, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni 
ścieków o min. przepustowości  Qśrd 5000 m3/d i o wartości robót budowlanych co 
najmniej 4 000 000 zł brutto.  
lub alternatywnie  
 
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:  
a) 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
czynnej oczyszczalni ścieków z instalacją higienizacji osadów (w zakresie której 
wykonano co najmniej roboty konstrukcyjno-budowlane, technologiczne, elektryczne 
i AKPiA) o min. przepustowości Qśrd 5000 m3/d i o wartości co najmniej 4 000 000 
zł brutto 
oraz    
b) 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, której przedmiotem było 
zaprojektowanie oraz budowa, polegająca na przebudowie, rozbudowie lub 
modernizacji czynnej oczyszczalni ścieków z instalacją higienizacji osadu (w 
zakresie której wykonano co najmniej roboty konstrukcyjno-budowlane, 
technologiczne, elektryczne i AKPiA) o min. przepustowości Qśrd 5000 m3/d i o 
wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto 

 
Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany 
został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół 
Odbioru Końcowego. 
 
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania tj. dysponowania osobami: 

 
a) Projektant (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za 
zaprojektowanie przewidzianej do realizacji inwestycji - osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje: 

- uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z 
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające 
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (projektant, 
kierownik zespołu projektowego), w tym co najmniej zaprojektowanie lub 
kierowanie zespołem realizującym projekt mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków,  
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b) Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za 
zagadnienia realizacyjne i techniczne - osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z 
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające 
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik 
budowy, kierownik robót) na budowie, w tym co najmniej na stanowisku kierownik 
budowy na co najmniej jednym kontrakcie z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej,  
 

c) pozostali kierownicy robót branżowych posiadający odpowiednie uprawnienia 
budowlane 
 

Uwaga: 
Posiadane przez w/w Osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań 
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualnym 
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 
2006r., poz. 578). 
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia 
tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące. 
 
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 
156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 
Wskazane w niniejszym punkcie osoby, powinny biegle posługiwać się językiem polskim. 
W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji 
umowy  w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez w/w osoby. 
Wyżej wymieniony skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). 
Wykonawca powinien przeanalizować jeżeli jest to konieczne możliwość zatrudnienia 
dodatkowego personelu w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający co do zasady zakazuje zmian przedstawionego w ofercie personelu. Zmiany 
takie będą możliwe jedynie po zaistnieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. 
zdarzeń losowych). W takim przypadku wszelkie zmiany personelu muszą uzyskać zgodę 
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Zamawiającego  i być zgodne z wymaganiem SIWZ. 
 

 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia w/w warunek udziału w 
postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, na podstawie złożonych oświadczeń i 
dokumentów, że: 

 

a)osiągnął w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (2011 -2013), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średnioroczne 
przychody netto ze sprzedaży w wysokości, co najmniej: 10 000 000,00 PLN. 
(słownie: dziesięć milionów 00/100 PLN) 

 
b)posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co 
najmniej 3 000 000,00 PLN. (słownie: trzy miliony 00/100 PLN) 
 
c)w ostatnich trzech latach obrotowych (2011 -2013) a jeżeli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnął niżej wymienione wskaźniki 
udokumentowane na bazie sprawozdania jednostkowego 

 płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do 

bieżących zobowiązań na poziomie wartości nie mniejszej niż 1,3 

 rentowność sprzedaży netto – stosunek zysku netto do sprzedaży – na 

poziomie wartości nie mniejszej niż 0,02 

 wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem 

zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego – na poziomie wartości 

nie większej niż 0,50 

Powyższe wskaźniki winny być spełnione dla każdego roku obrotowego 
osobno.  

d)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 
4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 00/100 PLN) 

 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w 
dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o 
zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, 
zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej 
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków określonych w pkt IX ust. 2 IDW mogą oni spełniać łącznie (z wyjątkiem warunku 
IX. ust 2 pkt 4c który musi być w całości spełniony przez co najmniej jednego z partnerów 
Konsorcjum), natomiast brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p., musi wykazać każdy z Wykonawców 
 

4. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 
zasadzie: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i 
oświadczeń, określonych w IDW. 
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X. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. W zakresie wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu o 
których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
 
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według 
wzoru stanowiącego -załącznik nr 2 do IDW. 
b) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony według 
wzoru stanowiącego - załącznik nr 7 do IDW oraz dowody potwierdzające, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i Wykaz 
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego - 
załącznik nr 6 do IDW oraz dowody potwierdzające, że prace projektowe zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
lub Wykaz wykonanych robót budowlanych ( w tym jednej wykonanej w trybie zaprojektuj i 
wybuduj) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzone według wzorów stanowiących - 
załącznik 7 do IDW oraz dowody potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie, a 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia 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 4 do IDW. 
 
Przy określaniu doświadczenia posiadanego przez poszczególne osoby wyszczególnianej 
kadry uwzględnić należy okres od momentu uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych 
przez daną osobę. 
 
Zamawiający oceniając doświadczenie zawodowe poszczególnych osób będzie sumował 
ilość miesięcy wykazanego doświadczenia zawodowego w załączniku nr 4 do IDW Wykaz 
osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniającego wymagania SIWZ.  
W kolumnie w Doświadczenie należy opisać każdą robotę budowlaną co najmniej z 
następującymi informacjami: 

 Nazwa zadania i charakterystyczne parametry obiektów 

 Pełniona funkcja przy realizacji zadania i okres jej pełnienia  
Przyjmuje się, iż okresów nakładających się na siebie nie liczy się podwójnie (podobnie jak 
przy stażu pracy, rocznej pracy u dwóch pracodawców „na pół etatu” nie liczy się jako dwóch 
lat doświadczenia zawodowego.) 
d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
sporządzony według wzoru stanowiącego - załącznik nr5 do IDW. 
 
e) Sprawozdania finansowego albo jego części, 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- innych dokumentów określających obroty oraz 
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe , a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres .  
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UWAGA:  

Przedłożone sprawozdanie finansowe winno zawierać przynajmniej: 

 bilans, 

 rachunek zysków i strat, 

 część informacji dodatkowej zawierającą strukturę rzeczową przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, potwierdzającą dane podane przez wykonawcę 
oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 
 
Przedłożone dokumenty wskazane powyżej muszą potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt IX.2.4).a 
oraz  
Przedłożone dokumenty wskazane powyżej muszą potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt IX.2.4).c IDW 
 
 
W przypadku wykazania sprawozdania w walucie innej niż PLN, wysokość obrotów należy 
przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zakończenia każdego 
wykazanego roku obrotowego, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia 
Wykonawca ma przyjąć ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem; jeżeli w terminie składania 
ofert nie upłynął jeszcze przewidziany przepisami termin sporządzenia sprawozdania 
finansowego za ostatni rok obrotowy i Wykonawca nim nie dysponuje, Wykonawca ma 
złożyć rachunki zysków i strat za trzy ostatnie lata obrotowe, licząc od ostatniego roku 
obrotowego, za który był zobowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe 
 
 
f) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
Przedłożone dokumenty wskazane powyżej muszą potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt IX.2.4).b IDW. 
 
g) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia.  
Przedłożone dokumenty wskazane powyżej muszą potwierdzać spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt IX.2.4).d IDW. 
 
Wykonawca będzie mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 
do IDW. 
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
u.p.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b u.p.z.p., przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego 
zdolność kredytową - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla 
Wykonawcy, określonym w pkt X ust. 2 poniżej. 
 
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według wzoru 
stanowiącego - załącznik nr 3 do IDW. 
 
b) Aktualny odpis 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 u.p.z.p, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. - 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW). 
 
c)  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
d) Aktualne zaświadczenie 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. 
e)  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 – 8, 10 - 11 u.p.z.p., -wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania. 
 
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10,-11 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 
tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej w ust. 2: 
1) lit. b-d) i lit. f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

2) lit. e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone  przed  notariuszem,  właściwym  
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż: 
- 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w sytuacjach opisanych w pkt 1) Iit. a), 
pkt 1) lit. c) i pkt 2) lit. e) 
- 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w sytuacjach opisanych w pkt 1) lit. b). 
 
 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt X ust. 
1 lit.a) IDW mogą oni złożyć łącznie (na jednym druku) w przypadku łącznego spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy u.p.z.p., albo 
odrębnie jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu; 
b)Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt X ust. 1 IDW, zobowiązany jest złożyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
którego dokumenty dotyczą; 
c)Oświadczenie oraz dokumenty opisane w pkt X ust. 2 IDW muszą być złożone przez 
każdego z tych Wykonawców osobno. 
 
4. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 
5.Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 
IDW powinny być złożone w oryginale. 
6. 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 osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów o których mowa § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 231) w sprawie rodzaju dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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. 
9.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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XI.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 

1. W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
konieczne jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i . 
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

3. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
4. Ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów. 
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców 
występujących wspólnie. 
 

XII. Wadium 

1. Wysokość wadium 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
200 000,00 PLN słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100. 

2. Forma wadium 
 
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 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 (t.j. Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275 z późń. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
dokument wadium powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i powinna 
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 zaszła którakolwiek z 
przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 46 ust. 4a lub 5 u.p.z.p. 

 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek: Bank 

PEKAO S.A. IO/Zduńska Wola Nr 06 1240 3305 1111 0010 4999 4181     z dopiskiem 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli". 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
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2. Wadium składane w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w 
oryginale załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający 
jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być w sposób trwały 
zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału 
będzie niemożliwy. 

3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed 
upływem terminu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 

4. Termin wniesienia wadium. 
Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania rachunku 
Zamawiającego przed terminem składania ofert. 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu oryginał dokumentu 
zapakowany w oddzielnej kopercie należy włożyć do opakowania z ofertą, zaś kopię tego 
dokumentu należy wpiąć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i 
adresem Wykonawcy oraz napisem „Wadium w postępowaniu pn. „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Zduńskiej Woli" . 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 

6. Utrata wadium. 
Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 u.p.z.p. 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) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
     4) jeżeli 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, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
 

Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres 
związania ofertą lub brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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 (z 
podatkiem VAT) podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy najpóźniej w dniu podpisania 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; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
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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 Bank PEKAO S.A. IO/ Zduńska Wola 
Nr 06 1240 3305 1111 0010 4999 4181 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W takim przypadku zaliczenie takie 
odbędzie się po kursie sprzedaży banku zamawiającego w dniu dokonania takiego 
zaliczenia. 

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. XII 2.2)a) - d) IDW, a ponadto gwarancja lub poręczenie 
powinny: 
• być bezwarunkowe i nieodwołalne, 

• być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego", 

• nie zwalniać gwaranta/poręczyciela z odpowiedzialności wynikającej z 
gwarancji/poręczenia wskutek żadnej zmiany ani uzupełnienia lub jakiejkolwiek 
modyfikacji Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z 
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą 
zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, 

• wszelkie spory powinny podlegać rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub 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. 
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 
2) Resztę wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania rękojmi. 

Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upłynięciu okresu rękojmi 
za wady. 

 

XIV. 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. 
 

XV. Zaliczka. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki . 
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XVI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 
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 lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 
to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego 
upoważnione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Zaleca się aby, 
treść pełnomocnictwa/dokumentu wskazywała rodzaj czynności, do których upoważniony 
jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii  

      dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania     
      dokumentów, podpisania umowy, itp. 
5) Oferta, oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których 

Zamawiający określił wzory w niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich 
wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty. 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w związku z tym 
oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną. 
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 
lub ręcznie. 
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 
5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były 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 nie wymagane 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 muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę. 
7) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

3. Zawartość oferty. 
1)   Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Formularz Oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 1 do 
IDW. 
2. Załącznik do oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 1A 

do IDW -który po  wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 
do oferty. 
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3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW - który po 
wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 2 do oferty. 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW - który po wypełnieniu i 
podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 3 do oferty. 

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW - który po wypełnieniu i 
podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 4 do oferty. 

6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
IDW - który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 5 do 
oferty. 

7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
sporządzony według wzoru stanowiącego - załącznik nr 7 do IDW oraz dokumenty 
potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, i Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym 
okresie, sporządzone według wzorów stanowiących - załącznik nr 6 i załącznik 7 do 
IDW, (które po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowią załącznik nr 6 i 7 
do oferty) oraz dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie, a 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

8. Pisemne zobowiązanie podmiotów (oryginał) do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli 
dotyczy - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW - 
które po wypełnieniu i podpisaniu przez Podmiot udostępniający zasoby stanowi 
załącznik nr 8 do oferty. 

9. Aktualny odpis 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 u.p.z.p, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert  

10. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

11. Aktualne zaświadczenie 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. 

12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

13. Sprawozdania finansowe, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody 
netto ze sprzedaży - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres. 

14. Oświadczenie o wskaźnikach finansowych. 
15. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 

posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie 
zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. 

16. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty 
podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy. 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

18. Dowód wniesienia wadium. 
19. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 9 do IDW 

 

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. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert. 
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były złożone wraz z 
ofertą, jako odrębny plik dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną 
kopertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca. 
 

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1. Jerzy Niziałek – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych    

     Tel. 43 823-31-97 wew. 23 

2. Halina Głuszczak – Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków 

   Tel. 43 823-65-85, 823-65-14  wew. 29 

 

XVIII. Miejsce, termin, sposób złożenia oferty, zmiany lub wycofanie oferty 
 
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola, sekretariat 
(I piętro) do dnia 09.09.2014 r. do godz. 10.00 w kopercie oznaczonej: „ Oferta w 
postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa   
Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli” nie otwierać do  dnia 09.09.2014 r. do 
godziny 10.15”.   
Oferty, które zostaną złożone po tym terminie zostaną  zwrócone bez otwierania. 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed terminem otwarcia  
     kopercie (paczce). 
3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie   
     bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
 Zmiany  lub wycofanie złożonej oferty 
      1.Skuteczność zmian lub wycofania 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 dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 
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złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr .....”. 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 
Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

XIX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola, ( sala 
konferencyjna  w podwórku )  w dniu 09.09.2014 r. godz. 10.15   
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także 
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 
Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje o których mowa powyżej.  
 
XX.   Termin związania ofertą 
1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
 rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, do jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty 
wadium. 

4.Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
 

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1.Cena oferty jest ryczałtowa i stanowi ją kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

2.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ wraz z załącznikami oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.Ostateczną Cenę Oferty stanowi kwota określona w Formularzu Oferty, wyliczona zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w IDW, po uwzględnieniu podatku VAT. W przypadku 
Wykonawców krajowych stawka VAT wynosi 23%. W trakcie realizacji umowy podatek VAT 
za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. 
4.Wyceniając poszczególne pozycje należy odnieść się do Instrukcji dla Wykonawców (IDW), 
Kontraktu i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 
5.Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę w Formularzu Oferty oraz ostateczna 
cena oferty muszą być wyrażone w PLN i muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. 
6.Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 
nie będą podlegały zmianom. 
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7.Wykonawca, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku VAT na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto (bez podatku VAT). Wykonawca, który ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto 
oraz brutto (zawierającą podatek VAT). 

8.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający 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. 

9.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
Części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - kontrakcie). 

10.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w 
obliczeniu ceny. 

 

XXII. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie:  

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

1) Cena 100% 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), 
który(rzy) przedstawi(ą) 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. 
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

XXIII. Oferta z rażąco niską ceną. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 

 

XXIV. Tryb oceny ofert. 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
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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.Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

3.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 art. 24 ust. 2 pkt 3. u.p.z.p., 
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

XXV. 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 
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 treścią art. 140 u.p.z.p., w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

2.Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

pkt XIII IDW. 

- przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wymienione w 
pkt IX ust. 1 pkt 3) wymaganych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o 
samorządach zawodowych (Dz. U. 2001 Nr 5. poz. 42 z późn. zm.), a w przypadku osób 
będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
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lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zaświadczenia/ decyzji potwierdzającej 
posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 12 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust.1 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 
1623 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 12a tej Ustawy oraz Ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
2008 Nr 63 poz. 394). Powyższe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność 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 dostarczyć przed podpisaniem 
umowy z Zamawiającym umowę regulującą ich współpracę. 

5.Wszelkie zmiany postanowień umowy (Kontraktu) w stosunku do treści Oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są niedozwolone, chyba, że Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu 
dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności przepisów u.p.z.p. jest nieważna. 

6.Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 u.p.z.p z 
zastrzeżeniem art. 183 u.p.z.p. 

7.Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ. 
 

XXVI. Środki ochrony prawnej 

1. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz w zakresie w jakim ustawa nie stanowi 
inaczej w Kodeksie postępowania cywilnego. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. Odwołanie wnosi się 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 
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przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

9. 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 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. 

10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się 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. 
 
XXVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik Nr 5 do 

SIWZ. 
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami, które Zamawiający 
przewidział i określił warunki takiej zmiany w ust. 4. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy na 
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w 
następujących sytuacjach: 
a) Wprowadzenie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych 

uwarunkowaniami formalno-prawnymi lub technicznymi, bez konieczności 
zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

b) Zmniejszenia zakresu realizacji prac projektowych – usług, w przypadku wystąpienia 
zmiany okoliczności powodującej, że: 
- wykonanie części zakresu prac nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub 
- wykonanie części zakresu prac nie jest możliwe, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego i Wykonawcy; 

c) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku: 
- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 
- wniesienie przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca 
wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym 
mowa w §3 umowy, 
- wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
- wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji, 
- wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne 
organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub 
w stosunku do innych przepisów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
- wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu oświadczeń właścicieli o zgodzie na 
dysponowanie przez Zamawiającego nieruchomością na cele budowlane, 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
- w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, 
których Wykonawca wykonuje dokumentację. 

d) w zakresie zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji prac 
projektowych, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT). 
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5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających 
uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 

 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 
stronami. 

 

XXVIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer:   
43 823 24 06 z  zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od Wykonawcy, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany 
przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
4. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty 

lub złożonych dokumentów - wyjaśnienia te mogą być składane faksem. 
5. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów, zgodnie z art. 26 

ust. 3 u.p.z.p., składane są one w formie określonej odpowiednio dla danego dokumentu w 
pkt X niniejszej IDW oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane. 

6. Złożone na wezwanie dokumenty mają potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie 
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. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. 
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz 
zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
przekazuje do Biuletynu Zamówień Publicznych zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia, i jego numer. 

12. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ zgodnie z 
art. 38 ust. 6 u.p.z.p. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. Informacja ta zostanie 
zamieszczona także na stronie internetowej Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja o terminie zebrania 
zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający sporządzi 
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ 
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oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ. 
Informacja ta zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 

XXIX. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu robót, którego wykonanie 
powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty 

 

XXX. Unieważnienie postępowania. 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach   

    określonych w art. 93 1. ust. 1),1a u.p.z.p. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi  
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
 

XXX. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 1A 
Wzór Załącznika do oferty - który po wypełnieniu i podpisaniu 

przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do oferty. 

Załącznik nr 2. 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - który po wypełnieniu i podpisaniu przez 

Wykonawcę stanowi załącznik nr 2 do oferty. 

Załącznik nr 3. 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - 

który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi 

załącznik nr 3 do oferty. 

Załącznik nr 4. 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia - który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę 

stanowi załącznik nr 4 do oferty. 

Załącznik nr 5. 

Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie 

osób, posiadają wymagane uprawnienia - który po wypełnieniu i 

podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 5 do oferty. 

Załącznik nr 6. 
Wzór wykazu wykonanych usług - który po wypełnieniu i 

podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 6 do oferty. 

Załącznik nr 7. 

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - który po 

wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 7 

do oferty. 



Zatqcznik nr 8. 
Wzar pisemnego zobowiqzania dla podmiotaw trzecich - ktory po 

wypelnieniu i podpisaniu przez Podmiot udostcpniajqcy zasoby 

stanowi zalqcznik nr 8 do oferty. 

Zatqcznik nr 9. 
Wzar oSwiadczenia 	Wykonawcy 	o 	przynaleZnoSci 	do 	grupy 
kapitalowej 

Wskazane w tabeli powytej zatqczniki Wykonawca wypelnia stosownie do treSci IDW. 
Zamawiajqcy dopuszcza zmiany wielkoSci pal zatqcznikow oraz odmiany wyrazow 
wynikajqce ze zfoZenia oferty wspolnej. Wprowadzone zmiany nie mogq zmieniaa treSci 
zalqcznikow. 

Zatwierdzil 

ifirRkYrillg Z2 T WINkMgo 
7,447•  R DYREKT 	NAC,21i.NY 

sl:... 
25-.0.101c.  r Andrzej Ale‘Tdrwicz  

( data, podpis, pieczqe) 
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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA  ZAPROJEKTOWANIE I  WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
 ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  

WYKONAWCA: 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1): 
l.p. Nazwa(y)  Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   

 

   OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e- mail  

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
netto (bez VAT) ....................................................................................................... (PLN) 
słownie: ................................................................................................................... (PLN) 
plus należny podatek VAT ............. % w wysokości: ................................................. (PLN) 
co stanowi łącznie cenę brutto (z VAT) .................................................................... (PLN) 
słownie: ........................................................................................................... (PLN), 
w tym: 
1) za wykonanie dokumentacji projektowej za cenę  
…………………. zł brutto, (słownie …………….), w tym netto ………….. zł (słownie 
……………………………………), podatek VAT …………………………….. zł, 

 
2) za wykonanie robót budowlanych za cenę  ………… zł brutto, (słownie  ………………….), 
w tym netto …………………. zł (słownie ……………………) podatek VAT 
………………………… zł, 
 

                                                 
1)Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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3)oferowany przez nas termin wykonania zamówienia do 30.09.2015r. w tym prace 
projektowe z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie później niż do dnia 28.02.2015r. 

4)niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 

5)akceptuję(emy) bez zastrzeżeń [wzór umowy] przedstawiony(e) 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. XIII - 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 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113. 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 informacji jako oddzielny 
plik dokumentów złożonych 
wraz z ofertą (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

10) Zakres niniejszego zamówienia wykonamy sami/ następujący zakres niniejszego 
zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4): 
 

l.p. Zakres zamówienia który zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

a)  

b)  

 
1) Spis załączników do oferty 

1.   Załącznik nr 1 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

2.   Załącznik nr 1”A”-str.....-
…………………………………………………………………………………………… 

3.   Załącznik nr 2 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

4.   Załącznik nr 3 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

5.   Załącznik nr 4 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

6.   Załącznik nr 5 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

7.   Załącznik nr 6 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

8.   Załącznik nr 7 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

                                                 
 

2)Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
 

3)Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4)Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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9.   Załącznik nr 8 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 

10. Załącznik nr 9 -str……..-
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Podpis(y): 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 
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Załącznik NR 1A – Załącznik do oferty  
- który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do oferty  
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA  ZAPROJEKTOWANIE I  WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  
 
 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

    
 
 
(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w poniższej tabeli) 

  

Nazwa i adres Zamawiającego 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli 
Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15,  
98-220 Zduńska Wola,  
 Polska  
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 
 

 

 

 

Nazwa i adres Inżyniera 
Nazwa  i adres  Inżyniera zostaną podane przez Zamawiającego przed 

podpisaniem Kontraktu 

Rozpoczęcie Robót 
 Nie  później  niż 30 dni  od daty podpisania Kontraktu 

Czas na Ukończenie Robót 
Termin wykonania zamówienia do 30.09.2015r. w tym prace projektowe 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie później niż do dnia 28.02.2015r 

Okres Zgłaszania Wad 
12   miesięcy   od   daty wydania Świadectwa   Przejęcia   dla całości 

robót 

Elektroniczny system przekazywania danych 

 
Telefaks oraz e-mail, obie formy winny być potwierdzone na piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem Prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

Waluta płatności PLN 

Kary umowne  Zgodnie z § 12 wzoru umowy 

Terminy na przedstawienie ubezpieczeń: 

(a) dowodów ubezpieczenia 

(b) stosownych polis 

 

Przed Datą Rozpoczęcia Robót 
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Ubezpieczenie budowy Zgodnie z § 9 wzoru umowy 

 

 

 

 

Podpis(y): 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 

      
      

 

 

 

 

 



 

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  cz. I – Instrukcja dla wykonawców ( IDW ) 

 

Załącznik nr 2 do IDW 

- który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 2 do oferty 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  
 
 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) 
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli 
 

dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Podpisy 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 

      
      

  



 

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  cz. I – Instrukcja dla wykonawców ( IDW ) 

 

Załącznik nr 3 do IDW 
- który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 3 do oferty  
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA  ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  
 
 
WYKONAWCA* : 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

*nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r. nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.). 

 

Podpisy 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 

      
      



 

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  
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Załącznik nr 4 do IDW 

- który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 4 do oferty. 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA ZAPROJEKTOWANIE I  WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  
 

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 
wykonywanyc
h czynności 

Kwalifikacj
e 

zawodowe 

Wykształce
nie (rodzaj) 

Doświadczenie 
(opis-informacje potwierdzające 
spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu) zgodnie z pkt IX 1.3 
IDW Informacja o 

podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami* 

Nazwa inwestycji/ 
zakres usług, 
charakterystyczne 
parametry 
obiektów/instalacji 

Pełniona funkcja i 
okres jej pełnienia 

początek - 
zakończenie (od 

dzień-miesiąc-rok 
do dzień-miesiąc-

rok) 

1 

 

Projektant 

     

2 

 

Kierownik 
Budowy 

     

3 

 Kierownicy 
robót 
branżowych 

     

*należy wskazać podstawę do dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp. (w 
przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio) albo udostępnienie przez podmiot 
trzeci (w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą pośrednio, polegając na zasobach 
innych podmiotów). W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą polegając na 



 

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  
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zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (udostępnienie przez podmiot 
trzeci), zobowiązany jest udowodnić to przedstawiając dodatkowo w szczególności pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 8 do IDW) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, wymieniające te osoby. 

 

 

Podpisy 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 

      
      



 

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  cz. I – Instrukcja dla wykonawców ( IDW ) 

 

Załącznik nr 5 do IDW 

- który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 5 do oferty. 
 

Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA  ZAPROJEKTOPWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  
 

WYKONAWCA: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

l.p Rodzaj Eksperta Imię i Nazwisko 
Pełna nazwa 

uprawnień 

Nr uprawnień i 

data ich nadania 

Uprawnienia 

(zaznaczyć 

właściwe) 

bez ograniczeń/ 

w ograniczonym 

zakresie 

1) Projektant     

2) Kierownik Budowy     

3) Kierownicy robót branżowych     

Wyżej wskazani Eksperci posiadają w/w uprawnienia, potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w zakresie wymaganych uprawnień. 

Podpisy 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 

      
      



 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  cz. I – Instrukcja dla wykonawców ( IDW ) 

 

Załącznik nr 6 do IDW - który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę 
  stanowi załącznik nr 6 do oferty 
 
Wzór wykazu wykonanych usług 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  

 
 
 

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonałem następującą usługę* 

 

L.p. 
Nazwa 
zamówienia 

Wartość 
Usługi (Netto) 

Opis przedmiotu zamówienia/ zakres 
zamówienia (Wykonawca podaje krótki 
opis czynności objętych usługą 
potwierdzający spełnienie postawionego 
w pkt IX 1.2 IDW warunku) 

Okres wykonywania 

początek -

zakończenie 

(dzień-miesiąc-rok) 

Nazwa 
wykonawcy 
lub podmiotu 
wykonująceg
o spełnienie 
warunku* 

Odbiorca 
(nazwa,adres, 
 Nr telefonu 
 do kontaktu) 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Zakończenie usługi 
podać datę 
uprawomocnienia 
się decyzji o 
pozwoleniu na 
budowę) 

 
 

 
 

1       

2       

       

 

*W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 8 do IDW) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia; wskazane jest w szczególności, aby dokument - zobowiązanie określało również 
sposób udostępnienia zasobu (np. udział w realizacji części zamówienia, przekazanie wiedzy jako know-
how, technologii wykonania lub metodyki rozwiązań, itp.). 

Wzór wykazu wykonanych usług 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

WYKONAWCA: 



 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  
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UWAGA: 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług z należytą starannością. 

 
Podpisy 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 
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Załącznik nr 7 do IDW- który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi 
załącznik nr 7 do oferty 
 

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  

 
 
Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem następujące roboty  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
  

L.p 
Nazwa 
zamówi
enia 

Wartość 
Robót 
(netto) 

Opis przedmiotu 
zamówienia/ 
zakres 
zamówienia 
(Wykonawca 
podaje krótki 
opis czynności 
objętych robotą 
budowlaną 
potwierdzający 
spełnienie 
postawionego w 
pkt IX 1.2 IDW 
warunku) 

Data wykonania 
początek - zakończenie 
(dzień-miesiąc-rok) 

Nazwa 
wykonawcy lub 
podmiotu 
wykonującego 
spełnienie 
warunku* 

Zamawiający 
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 
kontaktu) 

(Zakończenie robót - 
podać datę wydania 
protokołu odbioru lub 
Świadectwa Przejęcia) 

1)       

       

*W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 8 do IDW) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia; wskazane jest w szczególności, aby dokument - zobowiązanie określało również 
sposób udostępnienia zasobu (np. udział w realizacji części zamówienia, przekazanie wiedzy jako know-
how, technologii wykonania lub metodyki rozwiązań, itp.). 
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające wykonanie tych robót zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. 

 

Podpisy 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 

      
      



 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli –  
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Załącznik nr 8 do IDW - który stanowi załącznik nr 8 do oferty 

 

Wzór pisemnego zobowiązania dla podmiotów trzecich 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  
 
 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY: 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja) 

 
 

Zobowiązanie 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 
 

Będąc należycie umocowanym do reprezentowania firmy: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 

[nazwa i adres podmiotu udostępniającego] 

Zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

[nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są niezbędne zasoby] 

 

Niezbędnych zasobów tj.: 
 

1) wiedzy i doświadczenia*: w zakresie: ...................................................................................  

 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

2) osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia* 
 

- imię i nazwisko osoby ............................. - przypisana funkcja w kontrakcie..........................  

- imię i nazwisko osoby ............................. - przypisana funkcja w kontrakcie..........................  
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3) zdolności finansowych* .......................................................................................................  
 
jakimi dysponuje reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot na cały okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli” 
 
Jednocześnie oświadczam(y), że: 
1) Będziemy brać udział w realizacji zamówienia*, tym samym przedkładamy dokumenty na 

potwierdzenie, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 
113, poz. 759 z póżn. zm.). 

2) Nie będziemy brać udziału w realizacji zamówienia* 
  
 
 
 ………………………………… 

(podpis osoby/osób upoważnionej(ych) 
 do reprezentowania w imieniu firmy 

 oddającej zasoby do dyspozycji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 *niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9 do IDW - który stanowi załącznik nr 9 do oferty 

 

                       Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
19/2014/4UE 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola,  Polska  
 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 
 

1. należę(my)do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w skład której 
wchodzą poniższe podmioty: 

a. ……………………………………………………., 
b. ……………………………………………………., 
c. ……………………………………………………., 
d. ……………………………………………………..; 

2. nie należę(my) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

 

 

lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej ofert w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(nych) do 
podpisania niniejszej 

umowy w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 

wykonawcy(ów) 

Miejscowość   

i data 
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