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IINNSSTTRRUUKKCCJJAA  DDLLAA  WWYYKKOONNAAWWCCÓÓWW  
- dalej zwana „IDW” 

 

IDW stanowi integralną część zapytania ofertowego o cenę 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Postępowanie o udzielenie zamówienia na  
„Wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur 

udzielenia zamówień dla projektu  
„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno, gmina 

Trzebiatów”   
- dalej zwane „postępowaniem” 

 

Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017 

 

Zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione (udostępnione): 

 

− w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronach internetowych: 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   

− na stronie internetowej zamawiającego: 

www.zwiktrzebiatow.pl 
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KONTRAKT: 
 

 „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno,                 
gmina Trzebiatów” 

 
 
 
Wykonawca, poprzez złożenie Oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki szczególne 
i ogólne, jakim podporządkowany jest Kontrakt, jako jedyną podstawę niniejszego 
postępowania przetargowego, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki 
sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie 
zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków Kontraktu                            
i specyfikacji zwartych w niniejszej IDW. 
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1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o  

Adres: Chełm Gryficki 7 
72 - 320 Trzebiatów 
tel./fax: 91 38 72 456  
http://zwiktrzebiatow.pl/  
e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl  

Kraj: Polska  

Województwo: Zachodniopomorskie 

 

2. Procedura udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców oraz w „Regulaminie ramowych procedur udzielania zamówień przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o w Trzebiatowie w ramach realizacji zadań 
współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, zamówień 
publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, 
dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.  

2. Zamawiający informuje, że zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,  
pochodzących z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. 

3. Niniejsza Instrukcja dla Wykonawców, ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi 
późniejszymi uzupełnieniami w toku postępowania przetargowego, stanowi komplet materiałów 
niezbędnych do przygotowania oferty. 

4. Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej 
http://zwiktrzebiatow.pl/zamowienia/ i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców, przy czym 
na wniosek wykonawcy specyfikacja może być przekazana w wersji papierowej. Wykonawca w 
takim przypadku pokrywa koszt druku oraz przekazania. 

5. Ilekroć w niniejszej IDW zastosowane jest pojęcie „Regulamin”, należy przez to rozumieć 
Regulamin o którym mowa w pkt. 1, natomiast w przypadku pojęcia „ustawa” lub „Pzp”, należy 
rozumieć ustawę  Prawo zamówień publicznych. 

6. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.09.2017 poprzez zamieszczenie ogłoszenia  
o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (baza 
konkurencyjności): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .   

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Przedmiot główny 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków, 
45232430-5 – Roboty w zakresie uzdatniania wody, 
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45231300-8 – Roboty budowalne w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków, 

45311000 – 0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45233120 – 6- Roboty w zakresie budowy dróg 
45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne, 
 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających                                     
na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno,                           
gm. Trzebiatów. 

3.3. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie                                   
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku 
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. 
Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008, dostępne pod adresem:  
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
ul. Trębacka 4, lok.427-429 
IV p., budynek KIG 
00-074 Warszawa 
tel/fax.: +48 022 826 16 72 
tel/fax.: +48 022 826 56 49 
e-mail: biuro@sidir.pl 

3.4. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji projektowej i STWiORB 
oraz dokumentów i decyzji administracyjnych, wymienionych w załączniku nr 9 do 
niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań                                              
i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie 
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

3.6. Inwestycja będzie prowadzona na działce o numerze geodezyjnym 316/5 w obrębie 
Mrzeżyno.  

3.7. Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie następujących prac:  
1) Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody                                 

o powierzchni zabudowy 105/93m2, powierzchni użytkowej 71.70m2 i kubaturze 
315,50m3 wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami technologicznymi, 
sanitarnymi i elektrycznymi oraz drogami wewnętrznymi i placem manewrowym                       
w obrębie przedmiotowej nieruchomości wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową. 

3.8. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi, na gruncie prawa, 
procedurami przewidzianymi dla wykonania robót budowlano – montażowych. 

3.9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót przebudowy i rozbudowy stacji 
uzdatniania wody w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i nie pogorszy w 
znaczący sposób jakości wody w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca musi 
przewidzieć w swoich obowiązkach oraz w cenie oferty konieczność zabezpieczenia 
sytuacji awaryjnych, związanych w prowadzonymi pracami, w dniach, gdy roboty nie będą 
wykonywane, np. weekendy. 
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3.10. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń 
nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących 
najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone 
w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

3.11. Zamawiający wymaga, aby do wykonanie zamówienia zastosować armaturę jednego 
producenta. Odstąpienie od tej zasady możliwe będzie w sytuacjach szczególnych,                         
po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

3.12. W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz 
z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem 
pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem wszelkich 
prób oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania stacji 
uzdatniania wody, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez 
Zamawiającego przeznaczeniem. 

3.13.  Do obowiązków Wykonawcy należy załatwienie wszystkich formalności i poniesienie 
opłaty związanej z wydaniem przez Powiatowy Nadzór Budowlany decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, a w przypadku zgłoszenia zakończenia robót opłaty za wydanie pism 
potwierdzających, że Powiatowy Nadzór Budowlany nie wnosi sprzeciwu do wykonanych 
robót.  

3.14. Jeżeli w dokumentacji występują określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw 
własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą 
określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne 
opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że niniejsze rozwiązania 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie standardów 
jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych.  

3.15. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie urządzenia wymagać będą 
dodatkowych prac projektowych, dostosowujących istniejącą dokumentację do nowych 
potrzeb, to Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia takiej dokumentacji                          
i uzgodnienia jej z nadzorem autorskim oraz nadzorem inwestorskim. Koszt wykonania 
tych prac projektowych oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z przystosowaniem 
obiektu do zaoferowanych maszyn i urządzeń, poniesie Wykonawca, i winien je ująć                         
w cenie oferty.  

3.16. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne żadnych urządzeń prototypowych.  

3.17. Wykonawca załączy do oferty Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia jakie zamierza 
przyjąć do realizacji zamówienia, sporządzony według wzoru (załącznik nr 1B do IDW),                   
w którym zawrze niezbędne informacje potwierdzające, że zaoferowane urządzenia                         
i wyposażenie spełniają wymagania określone w IDW, w tym w dokumentacji projektowej                 
i w STWiORB. Przy ocenie spełniania przez zaoferowane urządzenia i wyposażenie 
warunków określonych w IDW, Zamawiający może posługiwać się opinią biegłych,                   
w tym autorów projektu. 

3.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, 
za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane 
materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:  
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a) osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacjach 
technicznych i STWiOR, 

b) minimum 36-o miesięczny okres gwarancji jakości. 

3.19. Dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach Robót maszyn i urządzeń 
przez okres minimum 7 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Parametry 
technologiczne opisane w niniejszym dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt 
pracy urządzeń. 

3.20. Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie 
musi być tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe. Okresy reakcji 
na zaistnienie (awarii, usterki) dotyczący maszyn i urządzeń dla dostawców nie 
posiadających serwisu w Polsce musi być zgodny z zapisami wynikającymi z karty 
gwarancyjnej. Karty gwarancyjne Dostawców wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane        
i montowane maszyny i urządzenia oraz wyposażenie powinny zostać przedstawione 
Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić 
koszty związane z dostawą i wymianą odczynników i elementów podlegających wymianie 
w okresie gwarancji jakości. 

3.21. Stację uzdatniania wody zaprojektowano jako w pełni zautomatyzowaną. Po zakończeniu 
robót montażowych wszystkie przewody w stacji wodociągowej zostaną poddane próbie 
wody ciśnieniowej na szczelność. Próbę przeprowadzić na ciśnienie 1,5 ciśnienia 
roboczego w ciągu 30 min. Przed oddaniem stacji do eksploatacji Wykonawca zgłosi 
zbiornik i urządzenia ciśnieniowe do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, w 
tym poniesie koszty badania. 

3.22. Zastosowane w SUW rury, kształtki i armatura, mające kontakt z wodą pitną, będą 
posiadać dopuszczenia (atesty higieniczne) wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny oraz aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. 

3.23. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca uzyska pozytywne 
wyniki badania wody uzdatnionej przeprowadzone przez Powiatową Stację 
Sanitarno- Epidemiologiczną, które potwierdzą w zakresie mikrobiologicznym                        
i fizyko-chemicznym skuteczność procesów uzdatniania oraz przydatność wody                 
do spożycia przez ludzi. 

3.24. Wykonawca zdemontuje sprawne urządzenia oraz elementy, które są i pozostaną 
własnością Zamawiającego (przewidziane do demontażu w projekcie). Przed 
przystąpieniem do demontażu należy uzgodnić miejsce ich składowania. Demontaż 
Wykonawca przeprowadzi z należytą starannością, aby nie uszkodzić demontowanych 
urządzeń i  elementów. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione miejsce                                 
i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieżą. 

3.25. Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy stacji uzdatniania wody, 
eksploatowanej przez Użytkownika. Przerwy technologiczne, np. spowodowane 
włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną 
zgodę użytkownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem 
wyłączenia z pracy urządzeń.  

3.26. Wykonawca będzie współpracował na terenie stacji uzdatniania wody i współkorzystał z 
tego terenu z Zamawiającym, prowadzącym bieżącą eksploatację stacji uzdatniania wody. 
Szczegóły współpracy, szczególnie w zakresie BHP i p.poż., zostaną określone w 
porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

3.27. Wykonawca, w okresie realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do stosowania 
procedury obiegu dokumentów (wraz z załącznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu 
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przez Zamawiającego oraz sporządzania okresowych raportów z przebiegu realizacji 
umowy (miesięcznych i ad hock, gdy zajdzie taka potrzebna). 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia zadania: (zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC)                             
– 30 kwietnia 2018r. 

 

5. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia 
z postępowania.   

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.4. i 5.5. IDW; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i IDW. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

a) sytuacji finansowej i ekonomicznej,  

b) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i IDW. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej i 

ekonomicznej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) IDW, jeżeli wykaże, że: 

a) osiągnął średnioroczne przychody netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata w kwocie 
minimum 1.000.000 PLN, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                         
– za ten okres, 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej         
1.000.000 PLN,  
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c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie 
niższą niż 1.000.000 PLN.  

(W przypadku Wykonawców składających wspólną Ofertę warunki ekonomiczno-finansowe 
mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców składających wspólną Ofertę) 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym 
mowa w pkt 5.2.1. lit. b) IDW, jeżeli wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty 
budowlane polegającą na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji stacji 
uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym o wydajności godzinowej 
maksymalnej Qhmax=100m3/h i wartość 1 300 000 zł brutto każda, w tym jedna                      
z robót realizowana w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne 

2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia:  

a) Kierownikiem Budowy /Ekspert nr 1/, posiadającym następujące doświadczenie 

zawodowe i kwalifikacje: 
-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika 

budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień,  

- pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji, co najmniej 2 robót 
budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej 
Qhmax=100m3/h i wartość 1 300 000 zł brutto każda, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

c) Kierownikiem Robót Sanitarnych /Ekspert nr 2/, posiadającym następujące 
doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót 

branży sanitarnej lub kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień, 

-  pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji 2 robót 
budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji 
stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej 
Qhmax=100m3/h i wartość 1 300 000 zł brutto każda, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

d) Kierownikiem Robót Elektrycznych i AKPiA /Ekspert nr 3/, posiadającym 

następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 
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- co najmniej 5 lat  doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót 
elektrycznych lub kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień,                 
w tym przy realizacji 1 roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub 
rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej 
Qhmax=100m3/h i wartość 1 300 000 zł brutto, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,  

e) Kierownikiem Robót konstrukcyjno-budowlanych /Ekspert nr 4/, posiadającym 

następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika 

robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy, licząc od dnia 

uzyskania uprawnień, w tym przy realizacji 1 roboty budowlanej polegającej 

na przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności 

godzinowej maksymalnej Qhmax=100m3/h i wartość 1 300 000 zł brutto, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

 

UWAGI: 
1) Zamawiający  dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy z innymi funkcjami 

technicznymi na budowie. 

2) Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktyczne pełnienie 
samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie 
czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania 
wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji 
kierowniczej na budowie. 

3) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1946, z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, 
równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie 
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom 
budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 
290, z późn. zm.). 

4) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała 
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65). 

5) Wszystkie wymienione powyżej osoby winny legitymować się biegłą znajomością 
języka polskiego. Zamawiający za spełnienie tego warunku uważa, także 
sytuację, gdy Wykonawca na własny koszt zaopatrzy w tłumacza języka 
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polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy 
Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na 
bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez 
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z 
uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły 
w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, 
ekonomicznych i prawnych. 

5.3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

5.3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.4. i 

5.5. IDW. 

5.3.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.3.7. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,                            

o którym mowa w pkt 5.3.3. IDW, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.1. IDW oraz 5.3.2. IDW. 

5.3.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w pkt 5.3.3. IDW, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
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gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, 

które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5.3.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w pkt 5.3.3. IDW, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 IDW. 

5.3.10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.3.11. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
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3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 IDW;  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

9) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

10) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

11) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 5.4. ppkt 3 IDW, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w pkt 7.1. ppkt 2-4 

IDW z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.3. IDW 

− chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z innym Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych;  
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8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

pkt 5.4. ppkt 4 IDW, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5.6. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.4. ppkt 2 lit. a-c i ppkt 3 IDW, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 

5.4. ppkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w pkt 5.4. ppkt 2 lit. d i ppkt 3 IDW, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.4. ppkt 2 lit. d IDW, 

b) w pkt 5.4. ppkt 4 IDW, 

c) w pkt 5.5. ppkt 5-7 IDW 

− jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.4. ppkt 7 i 9 IDW lub pkt 5.5. ppkt 2 i 4 IDW, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 10 IDW, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 11 IDW, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5.7. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 3 tej ustawy, nie mogą być 
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
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b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 

określonych w pkt 5.3.1. oraz 5.3.2. IDW zamawiający żąda od wykonawcy następujących 

dokumentów: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenia Wykonawcy o średnim rocznym obrocie Wykonawcy, za okres ostatnich 3 

lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 17 do IDW, 

c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.. 

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.   

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej określonego w 

pkt 5.3.3. pkt 1 i 2 IDW, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do IDW, 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich 
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kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do 
IDW. 

6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia warunków dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną 

przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 5.4. ppkt 2, 3 i 

10 IDW oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie pkt 5.5. ppkt 5 i 6 IDW, wystawionej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt 5.5. ppkt 1 IDW; 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
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wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do IDW; 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 13 do IDW; 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 

przez Zamawiającego na podstawie pkt 5.5. ppkt 5 i 6 IDW; wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 14 do IDW; 

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez Zamawiającego na podstawie pkt 5.5. ppkt 7 IDW; wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 15 do IDW; 

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 16 do IDW; 

6.6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której IDW została 

udostępniona informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny oraz 

innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach, wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w pkt 6.6. IDW stanowi Załącznik nr 4 do IDW.  

6.6.1. Za oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej złożone rzetelnie uznaje się oświadczenie złożone przez Wykonawcę po 

zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o których mowa w pkt 6.6. IDW, na 

stronie internetowej, na której IDW została udostępniona. 

6.6.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenie lub złoży oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przed zamieszczeniem 

informacji, o których mowa w pkt 6.6. IDW, na stronie internetowej, na której IDW 

została udostępniona, Zamawiający wzywa tego Wykonawcę w terminie przez siebie 

wskazanym do złożenia tego oświadczenia. 

6.6.3. Na podstawie pkt 5.4. ppkt 1 IDW Zamawiający wyklucza z postępowania 

Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku 
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie, o którym mowa w pkt 

6.6.2. IDW. 

6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. IDW:  

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w pkt 5.4. ppkt 1, 2 i 10 IDW oraz pkt 5.5. ppkt 5 i 6 IDW; 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b IDW, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a 

IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 6.7. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. IDW stosuje 

się. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 



   

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatów 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych 
procedur udzielenia zamówień dla projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno, 
gmina Trzebiatów” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 

 Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017 
 

 

 
 

 

19 
 

dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 IDW, składa dokument, o którym mowa w 

pkt 6.7. ppkt 1 IDW, w zakresie określonym w pkt 5.4. ppkt 3 i 10 IDW oraz pkt 5.5. ppkt 5 

pkt 6 IDW. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. IDW zdanie pierwsze 

stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 5.4. ppkt 2 i 3 oraz 5-9 IDW lub 

pkt 5.5 IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu.  

6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie pkt 6.13. IDW.  

6.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w pkt 5.3.4. IDW, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 IDW. 

6.16. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. 

ppkt 1-9 IDW, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w pkt 5.3.4. IDW, w celu wykazania braku istnienia 

wobec tego podwykonawcy podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 5.4. ppkt 2-11 IDW i pkt 5.5. IDW.  

 

7. Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu.  
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7.1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą 

prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

4) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

7.2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie 

pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 7.1. IDW.  

7.3. Kierownik Zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie 

uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami Zamawiającego lub innymi 

osobami zatrudnionymi przez Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ 

na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w pkt 7.1. ppkt 2-4 

IDW, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których 

mowa w pkt 7.1. IDW. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik Zamawiającego lub 

osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające 

oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

7.4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą 

wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w pkt 

7.1. IDW, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych 

niewpływających na wynik postępowania. 

7.5. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. oraz 7.3. IDW, stanowią odpowiednio 
Załącznik nr 5 do IDW i Załącznik nr 6 do IDW. 
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8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

8.1. Wykonawca wraz z ofertą składa wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy. Wzory oświadczeń 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania (braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy) stanowią 
odpowiednio  Załącznik nr 7 oraz Załącznik nr 8 do IDW.  

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1. IDW.  

8.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

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

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania, o którym mowa w pkt 8.1. IDW.   

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 

musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

8.6. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w pierwszej 

kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu 

na podstawie pkt 22 IDW, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz 

ich wagi i sposobu oceny ofert, określone w IDW. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352). 
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8.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu oraz składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty.  

8.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów składanych w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz 

składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

8.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.9. IDW zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

8.12. Oświadczenia, o których mowa w IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w pkt 

5.3.4. IDW oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8.13. Dokumenty, o których mowa w IDW inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.12. 

IDW, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

8.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

8.16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w IDW, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

8.18. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. IDW, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 
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podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać błędy lub budzić 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8.19. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

8.20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania. 

8.21. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8.22. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

8.23. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy 

podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 5.4. IDW.  

8.24. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

8.24. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

9.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie 

pisemnej, zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 

oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 147 i 615). 

9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pośrednictwem 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wymagają potwierdzenia 

pisemnego przekazanego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiści lub przez 

posłańca, o którym nowa w pkt. 9.1. 

9.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Aleksander Bernad – Dyrektor ds. technicznych 

− e-mail: a.bernad@zwiktrzebiatow.pl  

− numer faxu: 91 387 24 56 

 

b) Grzegorz Sawko – Specjalista ds. Inwestycji i zamówień publicznych 

− e-mail: g.sawko@zwiktrzebiatow.pl  

− numer faxu: 91 387 24 56 

9.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych). 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  
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10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. Pzp musi wynikać 
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10.4.2. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 8.18. IDW 

oraz pkt 8.19. IDW, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

brak podstaw wykluczenia, oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. IDW, 

pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 

21.2. lit. c) IDW, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w 
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 92 1240 
3985 1111 0000 4142 2364. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w 

pkt 10.3. lit. b) - e) IDW wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) IDW, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyłonienie Wykonawcy Robót 

Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla 

projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Mrzeżyno, gm. Trzebiatów”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017 

10.9. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) IDW. Zmiana formy wadium musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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11. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej oraz ofert częściowych. 

12.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

12.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści IDW i zawierać: 

a)  formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW) wraz z tabelą 

cenową elementów i wykazem, maszyn, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez 

Wykonawcę (załączniki nr 1A i 1B do IDW – wzory), 

b)  oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.1 do 6. 5 IDW,  

c)  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.:  

• dowód potwierdzający wniesienie wadium, 

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu 

Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w 

przypadku składania oferty wspólnej. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do wniosku pełnomocnictwo 

udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

d)  kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o przedmiary robót, projekt 

budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz wymagania IDW, 

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
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dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, 

oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.10. Zaleca się, aby wykonawca spiął ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Wyłonienie Wykonawcy Robót 

Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla 

projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Mrzeżyno, gm. Trzebiatów”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017. Nie otwierać 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  

12.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Wyłonienie 

Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia 

zamówień dla projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Mrzeżyno, gm. Trzebiatów”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, 

treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.15. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 
oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Wyłonienie 

Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia 

zamówień dla projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Mrzeżyno, gm. Trzebiatów”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 



   

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatów 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych 
procedur udzielenia zamówień dla projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno, 
gmina Trzebiatów” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 

 Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017 
 

 

 
 

 

28 
 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

12.16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim 

przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec 
nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego 
ofercie. 

12.17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. sekretariat  

b) termin składania ofert: do dnia 06.09.2017 r. do godz. 10:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, pok. 10 (parter) 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 15.09.2017 r. o godz. 10:30. 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a 

Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej 

złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 

otwierane będą w pierwszej kolejności. 

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

13.7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

13.8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
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13.9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.10. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny.  

13.11. Podczas otwarcia ofert  podane zostaną także wartości kryteriów oceny ofert innych niż 
cena zawartych w ofertach. 

13.12. Niezwłocznie otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny,  

4) kryteriów oceny ofert innych niż cena zawartych w ofertach, jeżeli kryteriami oceny 

ofert będą również kryteria oceny ofert inne niż cena. 

13.13. W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 

terminie. 

13.14. W terminie 3 dni zamieszczenia na stronie internetowej, na której IDW została 

udostępniona, informacji, o których mowa w pkt 13.12. IDW, Wykonawca składa 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.6. IDW. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Cenę oferty należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, STWiORB, 

Warunki kontraktowe ogólne i szczególne, wymagania IDW oraz obowiązujące normy, 

przepisy i wiedzę budowlaną. Załączony do IDW przedmiar robót stanowi wyłącznie 

materiał pomocniczy. 

14.2. Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w 

IDW i Warunkach Kontraktu. 

14.3. Wykonawca określi w formularzu oferty cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do grosza, a także w rozbiciu na wartość netto i wysokość podatku 

VAT. 

14.4. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r  poz.915). 

14.5. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych 

we Warunkach Kontraktu, stanowiącym załącznik nr 10 do IDW. 
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14.6. Cena oferty musi być zgodna z ceną wpisaną w podsumowaniu Tabeli cenowej 

elementów, której wzór stanowi załącznik nr 1A do IDW. 

14.7. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie dzieła, w tym koszty: 

1. wykonania robót podstawowych, bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, 

STWiORB i Warunków Kontraktu,  

2. wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących, nie ujętych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB, a których wykonanie niezbędne jest dla wykonania robót 

podstawowych przedmiotu umowy, m.in.:  

� zorganizowanie zaplecza socjalno-magazynowego i administracyjnego i jego 

utrzymanie,  

� wykonania robót tymczasowych w zakresie dróg, obniżenia poziomu wód gruntowych, 

� budowy rusztowań, pomostów i zabezpieczeń istniejących obiektów, 

� próbnych odkrywek – wykopów, 

� robót zabezpieczających istniejących obiektów, 

� robót zabezpieczających zieleni i nasadzeń, 

� zabezpieczenia wykopów (szalunki, ścianki szczelne), 

� wykonania rysunków (dokumentacji wykonawczej) na w/w zakres robót, 

� pomiary geodezyjne w zakresie wytyczeń, sprawdzeń, inwentaryzacji i dokumentacji, 

� badania geologiczne podłoża gruntowego, z wykonaniem dokumentacji w tym 

zakresie, 

� opłaty za zajęcie terenów obcych, 

� opłaty za prowadzenie nadzoru przez właścicieli i użytkowników uzbrojenia terenu i 

odbiór robót, 

� opłaty administracyjne w zakresie uzgodnień, sprawdzeń, kontroli, opinii, wydawanych 

decyzji, 

� wykonania wniosków wraz z załącznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym   

wodnoprawnej i pozwolenia na użytkowanie, 

� włączeń i wyłączeń oraz dostawy energii elektrycznej, 

� opracowania rysunków (dokumentacji wykonawczej) ,uszczegółowiających  

przekazaną przez Zamawiajacego dokumentację projektową, 

� opracowania dokumentacji powykonawczej (naniesienie zmian w przekazanej 

dokumentacji  wykonawczej lub kopii projektu budowlanego), lub opracowania 

projektu zamiennego powykonawczego, 

� opracowania operatu odbioru końcowego, 

� wykonania prób, rozruchu i prób końcowych z poniesieniem kosztów  
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- niezbędnych badań laboratoryjnych, 

- materiałów eksploatacyjnych, 

� odtworzenia terenów istniejących  do stanu pierwotnego, 

� wykonania raportów o postępie prac, 

� wykonania dokumentacji audiowizualnej wykonanych robót budowlanych w  ilości  

niezbędnej wraz z operatem szczegółowym, 

� ubezpieczenia budowy, 

� zabezpieczenia robót i obiektów przed warunkami atmosferycznymi, 

� odszkodowań oraz wszelkie inne koszty, konieczne do poniesienia, celem terminowej 
i prawidłowej realizacji zamówienia, 

3. Obowiązujący podatek VAT.  

14.8. W cenie oferty należy uwzględnić również koszty: 

- zasilania energetycznego i doprowadzenia mediów, 

- usuwania i utylizacji odpadów, 

- opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody, 

- przeszkolenia obsługi, 

- wykonania wszelkich niezbędnych prób, pomiarów, rozruchów urządzeń i instalacji, 

- wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym 

powykonawczego operatu geodezyjnego, który zostanie przekazany do zasobu 

geodezyjnego właściwego organu, a także innych niezbędnych czynności celem 

zapewnienia prawidłowego przebiegu i udokumentowania procesu budowlanego, 

- uzyskania decyzji i pozwoleń. 

14.9. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich). Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty 

należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 

1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

14.10. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w 

celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.11. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość 
bez kwoty podatku. Informacja taka zawarta będzie w formularzu oferty. 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
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Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego 

znaczenia w skali 100 punktowej. Przyjmuje się, że 1% odpowiada 1 punktowi. 

 Kryteria oceny Waga 

1 Cena oferty (z podatkiem VAT)  (C)   60 % (max 60 pkt.) 

2 Doświadczenie Kierownika Budowy (D1) 20% (max 20 pkt.) 

3 Ujednolicenie dostaw urządzeń (J) 20% (max 20 pkt.) 

 
KRYTERIUM 1 – Cena oferty  

W kryterium „cena oferty”,  oferta przedstawiająca najniższą cenę wykonania zamówienia otrzyma 60 
punktów. Ocena pozostałych  ofert zostanie dokonana z zastosowaniem poniższego wzoru.  
 

C min 
C = ---------------- x 60 

C of 

gdzie : 
C – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty 
C min - najniższa cena wykonania zamówienia  ze  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu 
C of - cena badanej oferty 
 
KRYTERIUM 2 -  Doświadczenie Kierownika Budowy (Ekspert nr 1): 
1) Ocenie zostanie poddane dodatkowe ponad wymagane na spełnienie warunku udziału                             

w  postępowaniu doświadczenie zawodowe określone w ust. 5.3.2 pkt 2) lit a), usługa wykonana 
przez osobę wskazaną na stanowisko Kierownika Budowy (Eksperta nr 1) w okresie ostatnich 15 
lat jako kierownik budowy lub kierownik robót w kierowaniu robotami polegającymi na przebudowie, 
rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej maksymalnej 
Qhmax=100m3/h i wartość 1 300 000 zł brutto,  

2) Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 wykaże najwięcej zakończonych 

inwestycji uzyska 20 punktów. 

 
Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

− jedna inwestycja –  4 pkt 
− dwie inwestycje –  8 pkt 
− trzy inwestycje – 12 pkt 
− cztery inwestycje –  16 pkt 
− pięć inwestycji – 20 pkt 

 
Na potrzeby udokumentowania doświadczenia Eksperta nr 1 - Kierownika Kontraktu, 
Wykonawca może zawrzeć dodatkowe informacje w Załączniku nr 3 (Wykaz osób) lub dołączyć 
do oferty dodatkowe zestawienie (Wykaz). 
 
 
 
KRYTERIUM 3 -  „Ujednolicenie dostaw urządzeń”  (J) 

JAKOŚĆ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW  - 20% 
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W przypadku kryterium „jakość urządzeń i materiałów” oferta otrzyma ilość punktów za ujednolicenie 

dostawy urządzeń: 

Wykonawca zaoferuje, niezależnie od wymogów postawionych dla nw. urządzeń w STWiOR                         

a wykazanych i zestawionych w załączniku nr 1B do oferty (wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia) 

niżej wymienione dodatkowe nieobligatoryjne parametry funkcjonalne: 

- (C1) urządzenia: wszystkie pompy oraz zestawy hydroforowe wody technologicznej oferowane 

przez wykonawcę muszą pochodzić od jednego producenta. Co gwarantuje obniżenie kosztów 

serwisowania i zakupu części zamiennych – za zastosowanie w/w rozwiązania Wykonawca 

uzyska 20 punktów. 

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za podkryterium „Ujednolicenie dostaw 
urządzeń” (J) = 20 punktów. 

 

15.2 Końcową ocenę ofert stanowić będzie suma punktów P uzyskanych z poszczególnych 
kryteriów oceny ofert wg wzoru P=C+D1+J. 

 
gdzie: 
P=liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 
C= liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 
D1= liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy”, 
J – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Ujednolicenie dostaw urządzeń”. 

 
15.3 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów , stanowiącą sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z ustalonych  kryteriów wybory oferty. 

Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

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

wybiera ofertę z niższą ceną. 

15.5 Jeżeli Zamawiający, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosował cenę i inne kryteria 

dotyczące przedmiotu zamówienia lub Wykonawcy, a nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15.6 W przypadku, o którym mowa w pkt 15.3. IDW, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie Zamawiający odrzuca oferty lub prowadzi negocjacje w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

15.7 Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

15.8 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.5. IDW, chyba że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w 

szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.5. IDW. 

15.9 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

15.10 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, – jeżeli zostanie przesłane w 

inny sposób. 

16.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

a) wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

b) złożenia kosztorysu ofertowego uproszczonego, najpóźniej na 3 dni przed terminem 

zawarcia umowy, 
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c) złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli zostanie wybrana oferta 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, określającą m.in. podział 

obowiązków i zakresów robót, za które odpowiedzialny będzie poszczególny konsorcjant, 

d) złożenia poświadczonych za zgodność kopii uprawnień budowlanych lub decyzji o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w skład kluczowego personelu, a także kopii 

zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego, 

e) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza 

realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest złożyć nie później niż na 3 dni przed 

podpisaniem umowy oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem 

tego oddziału wraz z dokumentami rejestrowymi tego oddziału, 

f)  złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego w układzie tabeli cenowej 

stanowiącej załącznik nr 1A do oferty (z możliwością dodatkowego podziału 

poszczególnych pozycji za zgodą Zamawiającego), uzgodnionego  z Zamawiającym.  

g) poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia,                 

o którym mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do IDW, 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 92 1240 3985 1111 0000 4142 2364 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania 

tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wyłącznie w jednej lub 

w 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 
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W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 17.3. lit. 
b) - e) IDW wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia w tych formach. 

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. IDW, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. 

IDW musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie 

zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę 

(zobowiązanego). 

17.5. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 17.1, w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

17.5. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. IDW musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

17.8. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 17.3. IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

17.9. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, 

musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na „Wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o 

Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Przebudowa i 
rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno, gm. Trzebiatów”. 
Oznaczenie sprawy: ZWiK 490/06/2017. 

17.10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane usługi. 

17.11. 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. 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 10 do IDW. 

18.2. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w przypadkach i na zasadach określonych we 

wzorze umowy, o którym mowa w pkt. 18.1. 
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19. Wyjaśnianie treści IDW.  

19.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści IDW. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści IDW wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści IDW wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 19.1. IDW, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

19.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 19.1. IDW. 

19.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

IDW, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępnia na stronie internetowej, na której 

zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione (udostępnione) oraz w siedzibie 

Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym. 

20. Zmiana treści IDW.  

20.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść IDW. Dokonaną zmianę treści IDW Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej, na której zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione (udostępnione) 

oraz w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym. 

20.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści IDW jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano IDW, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której zapytanie 

ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione (udostępnione) oraz w siedzibie Zamawiającego, w 

miejscu publicznie dostępnym. 

21. Wyjaśnianie treści ofert i poprawianie omyłek w ofertach.   

21.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem pkt 21.2. IDW, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

21.2. 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 z IDW, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty 

− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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22. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści IDW, z zastrzeżeniem pkt 21.2. lit. c) IDW; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 21.2. lit. c) IDW; 

7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium; 

8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

23. Unieważnienie postępowania:  

23.1. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23.2. Zamawiający może unieważnić postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W takim przypadku Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot 

uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

23.2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 
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24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

24.1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie niniejszego 

Regulaminu, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 

24.2. Odwołanie przysługuje na warunkach określonych w Regulaminie, od momentu wszczęcia 

postępowania na następujące czynności zamawiającego: 

a) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji 

lub ogłoszeniu; 

b) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia; 

c) na wykluczenie Wykonawcy z postępowania; 

d) na odrzucenie oferty; 

e) na wybór Wykonawcy w postępowaniu. 

24.3. Odwołanie wnosi się do Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia, w którym Wykonawca 

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego 

wniesienia. 

24.4. Odwołanie dotyczące postanowień Instrukcji dla Wykonawcy, ich modyfikacji lub zmiany, 

wnosi się do Zamawiającego  nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 

24.5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

24.6. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia. 

24.7. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania. W takim przypadku konieczne jest zabezpieczenie przez 

Wykonawców wadium także na przedłużony okres związania ofertą. 

24.8. O złożeniu odwołania zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawców 

uczestniczących w danym postępowaniu. 

24.9. Uczestnikami postępowania dotyczącego odwołania stają się też Wykonawcy, którzy                       

w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do odwołania złożonego 

przez innego wykonawcę. Wykonawca, który nie przystąpił do odwołania, nie może 

następnie wnieść odwołania powołując się na te same okoliczności. 

24.10. Odwołanie rozpatruje Kierownik Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. 

Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

24.11. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna. 

24.12. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się 

przyczyny rozstrzygnięcia. 

24.13. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność, na którą 

wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie. 

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą.  

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN). 

27. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do IDW. 

28. Obowiązki informacyjne zamawiającego.  

28.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

28.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 27.1. IDW, na stronie 

internetowej, na której zapytanie ofertowe wraz z IDW zostało upublicznione 

(udostępnione) oraz w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym. 

29. Postanowienia końcowe.  

29.1. W sprawach nieuregulowanych w IDW stosuje się postanowienia „Regulaminu ramowych 

procedur udzielania zamówień dla projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Mrzeżyno, gm. Trzebiatów”. realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o 

których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych” oraz przepisu 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 

29.2. Wykonawca może na 4 dni przed upływem terminu składania ofert poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami IDW czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie IDW. W przypadku 

uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

IDW dla tej czynności. 
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30. Niżej wymienione załączniki do IDW stanowią jej treść: 

1) Załącznik 1 do IDW - wzór formularza oferty, 

2) Załącznik nr 1A do IDW – wzór tabeli cenowej elementów, 

3) Załącznik nr 1B do IDW – wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia, 

4) Załącznik nr 2 do IDW - wzór wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, 

5) Załącznik nr 3 do IDW - wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

6) Załącznik nr 4 do IDW - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, 

7) Załącznik nr 5 do IDW - wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2. IDW, 

8) Załącznik nr 6 do IDW - wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.3. IDW, 

9) Załącznik nr 7 do IDW - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                                    

w postępowaniu, 

10) Załącznik nr 8 do IDW - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,  

11) Załącznik nr 9 do IDW – Wykaz dokumentacji projektowej, STWiORB oraz pozostałych 

dokumentów, opisujących przedmiot zamówienia,  

12) Załącznik nr 10 do IDW – Warunki Kontraktu, 

13) Załącznik nr 11 do IDW - „Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień dla projektu 

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno, gmina 

Trzebiatów”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub 

jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku 

zamówień sektorowych”. 

14) Załącznik nr 12 do IDW - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu                                

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

15) Załącznik nr 13 do IDW - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

16) Załącznik nr 14 do IDW - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego 

wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie pkt 5.5. ppkt 5 i 6 IDW, 
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17) Załącznik nr 15 do IDW - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym                          

w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie pkt 5.5. ppkt pkt 7 IDW,  

18) Załącznik nr 16 do IDW - wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.                               

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

19) Załącznik nr 17 do IDW - wzór oświadczenia Wykonawcy o osiągniętym średnim rocznym 

obrocie, za okres ostatnich 3-ch lat. 

 

Treść IDW z załącznikami zatwierdzam 

 

06.09.2017 r            Grzegorz Jelonek 

data i podpis Kierownika Zamawiającego  

 


