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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżoniów 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie 

o zamówieniu zamieszczone zostało również na stronie internetowej pod adresem: http://www.wik.dzierzoniow.pl, 

w zakładce PRZETARGI I OFERTY. 

2.1. Czynności związane z przygotowaniem postępowania 

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie poinformował Wykonawców o planach 

i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz nie przeprowadził dialogu technicznego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piława Dolna 

w Gminie Dzierżoniów, z włączeniem wybudowanych sieci do istniejącego kolektora odprowadzającego ścieki 

z Piławy Górnej do Oczyszczalni Ścieków w Bielawie, oraz czynna pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót 

budowlanych/uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Realizacja przedsięwzięcia powinna 

umożliwić grawitacyjne odprowadzanie ścieków z posesji zabudowanych oraz planowanych do zabudowy na 

ww. terenie, poprzez projektowany kanał do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dopuszcza 

zbiorczą przepompownię ścieków jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie 

ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym także 

projekty techniczne) i projekty wykonawcze, we wszystkich wymaganych branżach wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej, 

uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz przeprowadzenie badań 

i pomiarów,  opracowanie instrukcji eksploatacji, itp. 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (z włączeniem do istniejącego kolektora) o przewidywanej długości (sieci 

grawitacyjne i tłoczne – jeżeli dotyczy) min. 11,5 km, 

3) Budowa sieciowych przepompowni ścieków (jeżeli dotyczy) wraz z urządzeniem do rozdrabniania ścieków, 

4) Rozruch przepompowni ścieków, szkolenia – (jeżeli dotyczy). 

5) Przygotowanie kompletów dokumentów stanowiących załączniki do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych lub wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie do organów nadzoru budowlanego, 

w tym przede wszystkim:  

a) oświadczenie kierownika budowy,  

b) niezbędne protokoły badań i sprawdzeń (w tym badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności),  

c) inwentaryzacja powykonawcza, wraz z informacją geodety dotyczącą zgodności obiektu budowlanego 

z projektem zagospodarowania działki lub terenu,  

d) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami 

i uzupełnione opisem (wymagane w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę). 

Przedmiot zamówienia, w tym także dokumentację projektową i roboty budowlane, należy wykonać zgodnie 

z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem Ustawy z dnia 13.02.2020 r. 

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 

Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA 

URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM , 1 Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. wydania 2017), 

opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (książka żółta), Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), World Trade Center II, P.O. Box 311, 1215 Geneva 15. 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/
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3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ). 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

3.3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Opis Słownik główny 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232410-9 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45110000-1 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45230000-8 

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8 

3.4. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.5. Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:  

Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 

50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

3.6. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej oraz dynamicznym systemie 

zakupów 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

4) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

3.7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia  

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (w 

tym także w zakresie nadzoru): 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 roboty przygotowawcze 

 roboty ziemne, 

 roboty instalacyjne i konstrukcyjne, 

 odtworzenie terenu. 

2) Zatrudnienie ww. osób przy realizacji zamówienia musi trwać co najmniej przez cały okres realizacji 

poszczególnych czynności wskazanych w ppkt 1. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ppkt 1: 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

Kopia dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w ppkt 1, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze Umowy (część II 

SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

3.8. Podwykonawstwo 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) wykonania części zamówienia następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 4 oraz 

(w przypadku umów o podwykonawstwo obejmujących wykonanie robót budowlanych) oświadczenia 

i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3.9. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 

przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na roboty budowlane, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez 

upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5) Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

1) Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia podpisania umowy. 

2) Termin zakończenia: do 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. 

5.1. Przesłanki wykluczenia. 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp, tj.:  

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

podstaw wykluczenia; 

1.2) 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 lub art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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; 

1.3) 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 ppkt 1.2; 
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1.4) 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; 

1.5) 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; 

1.6) 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; 

1.7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.9) 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; 

1.10) 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; 

1.11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

1.12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp, tj.:  

2.1) Wykonawcę, 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 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; 

2.2) Wykonawcę, 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; 

2.3) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

ustawy Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

2.4) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
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zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2.5) Wykonawcę, 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 3 000 złotych; 

2.6) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 

2.5; 

2.7) Wykonawcę, 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 3 000 złotych; 

2.8) Wykonawcę, 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy Pzp, 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. 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

3.1) w przypadkach, o których mowa w ppkt 1.2 lit. a-c i ppkt 1.3, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ppkt 1.2 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; 

3.2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w ppkt 1.2 lit. d i ppkt 1.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w ppkt 1.2 lit. d, 

b) w ppkt 1.4 

c) w ppkt 2.5-2.7 

- 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; 

3.3) w przypadkach, o których mowa w ppkt 1.7 i 1.9 lub ppkt 2.2 i 2.4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

3.4) w przypadku, o którym mowa w ppkt 1.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3.5) w przypadku, o którym mowa w ppkt 1.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne. 

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ppkt 1.2 i 1.3 oraz 1.5-1.9 lub ppkt 2, 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. 

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 4. 

6) W przypadkach, o których mowa w ppkt 1.8, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu 

Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

7) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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8) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania. 

5.2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

co najmniej: 2 000 000 zł, słownie: 2 miliony zł. 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć 

ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku). 

5.2.2. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej: 

a) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnych 

o długości min. 5 km (bez przyłączy), w tym przynajmniej jedną w formule 

zaprojektuj-wybuduj (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem 

robót budowlanych); 

b) 2 roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków sanitarnych lub 

ogólnospławnych. 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy 

składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały 

wykonane należycie). 

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę: 

a) Projektanta branży sanitarnej, posiadającego: 

 uprawnienia budowlane
(#)

 do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

 doświadczenie zawodowe
($)

 min. 5 lat, 

 doświadczenie jako projektant branży sanitarnej na przynajmniej 2 usługach (w tym także 

w ramach zadań kompleksowych na roboty budowlane) polegających na wykonaniu 

dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem 

robót budowlanych) obejmującej wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnych, o długości min. 

5 km każda (bez przyłączy), 

 doświadczenie jako projektant branży sanitarnej na przynajmniej 2 usługach (w tym także 

w ramach zadań kompleksowych na roboty budowlane) polegających na wykonaniu 

dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem 

robót budowlanych) obejmującej wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych lub 

ogólnospławnych. 

b) Projektanta branży drogowej, posiadającego: 

 uprawnienia budowlane
(#)

 do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie projektowania o specjalności drogowej,  

 doświadczenie zawodowe
($)

 min. 3 lata, 

 doświadczenie jako projektant branży drogowej na przynajmniej 2 usługach (w tym także 

w ramach zadań kompleksowych na roboty budowlane) polegających na wykonaniu 

dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót 

budowlanych) obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę drogi. 

c) Projektanta branży elektrycznej, posiadającego: 

 uprawnienia budowlane
(#)

 do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych,  

 doświadczenie zawodowe
($)

 min. 3 lata, 
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 doświadczenie jako projektant branży elektrycznej na przynajmniej 2 usługach (w tym także 

w ramach zadań kompleksowych na roboty budowlane) polegających na wykonaniu 

dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót 

budowlanych) obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę obiektu z dziedziny gospodarki 

wodno-ściekowej, 

 doświadczenie w zakresie AKPiA na przynajmniej 2 usługach (w tym także w ramach zadań 

kompleksowych na roboty budowlane) polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej 

(wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych) z dziedziny 

gospodarki wodno-ściekowej. 

d) Kierownika budowy, posiadającego: 

 uprawnienia budowlane
(#)

 do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

 doświadczenie zawodowe
($)

 min. 5 lat, 

 doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności instalacyjnej na 

przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu sieci kanalizacji 

grawitacyjnej, o długości min. 5 km każda (bez przyłączy) 

 doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności instalacyjnej 

na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu przepompowni ścieków 

sanitarnych lub ogólnospławnych. 

e) Kierownika robót budowlanych branży drogowej, posiadającego: 

 uprawnienia budowlane
(#)

 do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej,  

 doświadczenie zawodowe
($)

 min. 3 lata, 

 doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności drogowej 

na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie 

drogi. 

f) Kierownika robót budowlanych branży elektrycznej, posiadającego: 

 uprawnienia budowlane
(#)

 do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

 doświadczenie zawodowe
($)

 min. 3 lata, 

 doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności elektrycznej 

na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie 

obiektu z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, 

 doświadczenie w zakresie AKPiA przy realizacji przynajmniej 2 robotach budowlanych, 

polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu z dziedziny gospodarki wodno-

ściekowej. 

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania 

Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia 

obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze 

strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 

(#) 
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz rozporządzeniami wykonawczymi; 

rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo 

do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli 

te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 
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($) 
Doświadczenie zawodowe liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty 

składania ofert. 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy 

składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz osób). 

3) 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. 

5.2.3. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych 

podmiotów. 

1) 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 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) 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) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ppkt 1, 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 ppkt 1. 

5.3. Procedura odwrócona.  

1) Zamawiający, w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców 

(ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich 

wstępnych oświadczeń Wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po 

czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej 

Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 

ust. 1 ustawy Pzp.  

2) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

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

brak podstaw wykluczenia. 

6.1. Oświadczenia Wykonawcy i dodatkowe dokumenty dołączane do oferty. 

1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 

59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”), w zakresie wskazanym przez 
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Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) Zamawiający zamieścił, jako załączniki nr 3.1. do IDW, wypełnione I części Standardowego Formularza 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich 

sekcjach JEDZ (nie zamieszczonych jako załącznik do IDW, dostępnych np. na stronie 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc, wraz 

z instrukcją: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf) powinien wypełnić Wykonawca. 

Dodatkowo Zamawiający zamieścił na stronie www.wik.dzierzoniow.pl, jako załączniki nr 3.2. do IDW, 

w zakładce PRZETARGI I OFERTY, pliki .xml i .pdf, które mogą służyć do wygenerowania JEDZ poprzez 

serwis eESPD, udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/, do 

dalszego uzupełnienia przez Wykonawcę.  

UWAGA: 

a) W związku z przesłankami wykluczenia wskazanymi w pkt 5.1 Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 

odpowiednie oświadczenia w części III – zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez UZP: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/36238/zestawienie-podstawy-wykluczenia-powyzej-

progow.pdf; 

b) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej 

z pozostałych sekcji w części IV. 

3) 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, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podmiotów, na zasoby których 

powołuje się Wykonawca. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite 

Dokumenty dotyczące Podwykonawców. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6) Wykonawca może wykorzystać w Jednolitym Dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ 

złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) Do oferty Wykonawca dołącza Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

pełnomocnikowi do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) Do oferty należy dołączyć Wykaz Cen (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do IDW) oraz Dane 

Kontraktowe (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do IDW) – stanowiące integralne części oferty. 

10) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem 

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu 

nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów 

średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu. 

11) W przypadku, gdy Wykonawca wskazał, że poszczególne informacje wskazane w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że są spełnione kryteria wskazane 

w art. 11. ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji, w celu ustalenia 

podstaw i zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty wyjaśnienia dotyczące każdego elementu zastrzeżonego w ofercie, 

w szczególności wskazujących: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
http://www.wik.dzierzoniow.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/36238/zestawienie-podstawy-wykluczenia-powyzej-progow.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/36238/zestawienie-podstawy-wykluczenia-powyzej-progow.pdf
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html
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 jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość 

gospodarczą dla Wykonawcy w rozumieniu Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji, 

 jakie działania Wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 

 jaką wartość przedstawiają dla Wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

6.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5. 

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia z postępowania i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 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. 

4) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim 

takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 

6.2.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

1.2) 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; 

1.3) 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 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; 

1.4) 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

1.5) 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 wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
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1.6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

1.8) 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 

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

1.9) 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; 

1.10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty 

w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

3.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1.: 

a) ppkt 1.1 – 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 art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

b) ppkt 1.2-1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

3.2) 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 ppkt 3.1, 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. Zapisy dot. terminów ich 

wystawienia stosuje się odpowiednio. 

3.3) 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. 
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3.4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w ppkt 1.1, składa dokument, o którym mowa w ppkt 3.1 lit. a, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. 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. Zapisy dot. terminów ich 

wystawienia stosuje się odpowiednio. 

3.5) 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. 

6.2.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1.1) 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. 

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w ppkt 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych 

dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisywanego przez Zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu. 

6.2.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1.1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

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

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 

i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

2) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.2.4. Oświadczenia i dokumenty dot. podmiotów trzecich. 

1) 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. 

2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 
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a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 6.2.1 ppkt 1.1÷1.9. 

4) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.2.1 

ppkt 1.1÷1.9, dotyczących Podwykonawcy (wyłącznie w przypadku umów o podwykonawstwo 

obejmujących wykonanie robót budowlanych), któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

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

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

6.2.5. Forma składanych dokumentów. 

1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, składane są 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) 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 lub oświadczeń, które każdego 

z nich dotyczą. 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

4) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 6.2.1., 6.2.2. i 6.2.3., 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. 

6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1., 

6.2.2. i 6.2.3., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7) W przypadku, o którym mowa w ppkt 5, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

7.1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty 

elektronicznej lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Aneta Nowak – Kierownik 

Jednostki Realizującej Projekt WiK Sp. z o.o., e-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl. 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@wik.dzierzoniow.pl


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 

17 z 37 

w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6) Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich 

przekazania na ePUAP (dla wszystkich ww. dokumentów) lub wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego 

(dla ww. dokumentów z wyjątkiem ofert). 

Ww. dokumenty uważa się za wniesione z dniem i godziną, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Przesłanie wszelkich zawiadomień, oświadczeń, wniosków 

oraz informacji po godzinach pracy Zamawiającego spowoduje, iż zostaną zarejestrowane u Zamawiającego 

w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on 

zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym. 

7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są 

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz podane są w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do IDW.  

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

9) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy wskazują 

informacje pozwalające zidentyfikować postępowanie, którego dotyczą, np.: nr ogłoszenia, nr sprawy lub 

nazwa postępowania). 

7.2. Złożenie oferty  

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, pod który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf. Ofertę należy złożyć 

w oryginale.  

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie 

danych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności w formacie 

doc, docx lub pdf, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4) Pliki stanowiące ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy skompresować 

do jednego pliku archiwum w formacie danych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, w szczególności w formacie zip, i zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika 

systemu: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf. 

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum .  

6) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować 

do jednego pliku archiwum.  

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych 

również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej 

na miniPortalu 

8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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7.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 7.2), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej. 

2) W przypadku korzystania z poczty elektronicznej, Zamawiający wysyła wiadomości na adres e-mail 

wskazany w formularzu oferty, a Wykonawca na adres e-mail przetargi@wik.dzierzoniow.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt 2 adres e-mail. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1. Wnoszenie wadium. 

1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 350 000,00 zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 

złotych. 

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego: 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595.  

4) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, powinno być ono wniesione w oryginale w postaci 

elektronicznej, w formie umożliwiającej jego ewentualne zatrzymanie przez Zamawiającego – w sytuacjach 

określonych w pkt 8.2 ppkt 6 i 7 oraz ustawie Pzp. Do oferty należy dołączyć wadium w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum. 

5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium 

składanego w każdej z możliwych form. 

6) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 

za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 

7) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one 

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 

c) kwotę gwarancji (poręczenia), 

d) termin ważności gwarancji (poręczenia), 

e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
mailto:przetargi@wik.dzierzoniow.pl
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i) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

ii) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

8.2. Zasady zwrotu wadium: 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 6. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

9. Termin związania ofertą. 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

10.1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być elektronicznie podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez 

Wykonawcę. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie wynika z dokumentów 

złożonych wraz z ofertą lub innych dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, będących w posiadaniu 

Zamawiającego lub innych dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
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lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

4) Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

10.2. Forma oferty. 

1) Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7.2. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

3) Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie 

uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 

4) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1) Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej w sposób określony w pkt 7.2 na adres skrzynki 

ePUAP: /wikdzierzoniow/SkrytkaESP, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 04.02.2021 r. do godz. 10
00

 

2) W związku z tym, że oferty mogą zostać złożone jedynie po sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania 

oferty, dłuższy od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie, co jednocześnie uwzględnia 

złożoność zamówienia i czas potrzebny na sporządzenie ofert. 

11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 

58-200 Dzierżoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym 

w dniu 04.02.2021 r. o godz. 11
00

 

2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

W przypadku utrzymania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego Zamawiający 

nie zaleca osobistego udziału Wykonawcy lub jego przedstawicieli w sesji otwarcia ofert – 

niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 

ofert.  

3) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, 

uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, 

podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów 

treści SIWZ wraz z jej załącznikami, oraz przy uwzględnieniu posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia 

zawodowego. 

2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do IDW), określona na podstawie 

Wykazu Cen (Załącznik nr 8 do IDW). 

3) Wszystkie wartości pośrednie w Wykazie Cen oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone i podawane 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa 

polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert. 

5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
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obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6) Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 

7) Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. że wskazana cena ryczałtowa będzie wartością stałą w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem zmian wskazanych w umowie. 

8) Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową za realizację przedmiotu 

zamówienia, tzn. jest stała, jednoznaczna i ostateczna, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

9) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ, tj. we wzorze umowy. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

I. Cena [PLN] – waga 60% 

II. Termin gwarancji i rękojmi – waga 40% 

2) Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: 

Pi = PC,i + PTGR,i 

gdzie: 

Pi – liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

PC,i = Cmin/Ci × 60 – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Cena 

Cmin – Cena (w PLN łącznie z podatkiem VAT) oferty z najniższą ceną 

Ci – Cena (w PLN łącznie z podatkiem VAT) oferty badanej 

PTGR,i = [0; 13, 26, 40] – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium Termin gwarancji i rękojmi  

3) Punkty w kryterium Termin gwarancji i rękojmi można uzyskać proponując Zamawiającemu wydłużenie terminu 

gwarancji i rękojmi, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Termin gwarancji i rękojmi 
[lata]  

Liczba punktów 

3 0 

4 13 

5 26 

6 (lub więcej) 40 

4) Jeżeli wskazany w ofercie Wykonawcy termin gwarancji i rękojmi, będzie krótszy niż 3 lata, to oferta nie spełnia 

oczekiwań Zamawiającego i będzie odrzucona z podstawy faktycznej zaoferowania terminu gwarancji i rękojmi 

krótszego niż dopuszczalny przez Zamawiającego oraz podstawy prawnej art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

5) Jeżeli wskazany w ofercie Wykonawcy termin gwarancji i rękojmi, będzie dłuższy niż 6 lat, to Zamawiający będzie 

wymagał terminu gwarancji i rękojmi wskazanego w ofercie, ale do obliczeń punktacji przy ocenie ofert zostanie 

przyjęty termin gwarancji i rękojmi jako 6 lat. 

6) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza (uzyska łącznie największą ilość punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7) 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 najniższą ceną, 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 

podpisania umowy. 

W przypadku utrzymania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego podpisanie 

umowy będzie mogło odbyć się korespondencyjnie. 
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2) Wykonawca, pod rygorem możliwości stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania 

w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis 

z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynika to z treści oferty; 

b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) kopię uprawnień budowlanych Projektantów i Kierowników budowy/robót budowlanych poszczególnych branż; 

d) zaświadczenie (z określonym w nim terminem ważności) wydane przez właściwą izbę samorządu 

zawodowego, potwierdzające wpis Projektantów i Kierowników budowy/robót budowlanych poszczególnych 

branż na listę członków właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane; 

e) informację o znanych nazwach albo imionach i nazwiskach oraz danych kontaktowych Podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

przed podpisaniem umowy na roboty budowlane, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”. 

2) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

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. 

5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to zabezpieczenia 

składanego w każdej z możliwych form. 

6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego: 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595. 

7) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. 

8) 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. 

9) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 3. 

10) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

11) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące 

wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna zmiana umowy, która zostanie wprowadzona zgodnie z umową, nie może 

zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają 
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rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

12) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 

na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. 

13) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma 

prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca 

winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego 

prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za 

przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

15) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

16) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 

Okresu Rękojmi. 

16. Wzór umowy. 

1) Wzór umowy znajduje się w części II niniejszej SIWZ. 

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod 

rygorem nieważności, chyba, że zapisy umowy stanowią inaczej. 

3) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w Części II – Wzór umowy. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp 

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy. 

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym. 

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 6 zdanie drugie albo w terminie 

15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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9) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

11) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

12) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie 

zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów a także 

wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

13) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 

Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

14) Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej. 

18. Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ÷ 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej „RODO”, Spółka WiK informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie 

przy ul. Kilińskiego 25A; 

2) Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69; adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 

ze środków Funduszu Spójności w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami umów lub będą przechowywane do czasu 

przedawnienia roszczeń, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:iod@wik.dzierzoniow.pl
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10) zgodnie art. 8 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, 

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu 

terminu do ich wniesienia. 

11) zgodnie art. 8a ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

12) zgodnie art. 8a ust. 4 ustawy Pzp, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

13) zgodnie art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

19. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 

Załącznikami
* 
do niniejszej IDW są: 

 Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty, 

 Załącznik nr 2.1 – Identyfikator postępowania, 

 Załącznik nr 2.2 – Klucz publiczny, 

 Załącznik nr 3.1 – Wzór wypełnienia I część JEDZ, 

 Załącznik nr 3.2 – pliki .xml i .pdf, służące do wygenerowania Jednolitego Dokumentu poprzez serwis eESPD, 

 Załącznik nr 4.1 – Wzór Wykazu robót budowlanych, 

 Załącznik nr 4.2 – Wzór Wykazu osób, 

 Załącznik nr 5 – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia, 

 Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz ust. 5 pkt 5÷8 ustawy Pzp,  

 Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, 

 Załącznik nr 8 – Wzór Wykazu Cen, 

 Załącznik nr 9 – Wzór Danych Kontraktowych. 

                                                 
*
 Są to przykładowe wzory, które zawierają wszystkie istotne treści. Zamawiający dopuszcza inne wzory. Winny one 

zawierać wszystkie istotne postanowienia. 
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OFERTA 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 Dzierżoniów 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   

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

   

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Konto ePUAP  
Adres e-mail  
 

 

Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

2) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej zmian. 

3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

4) CENA oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

......................... PLN (słownie: ................................... PLN), w tym:  

bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)  

stawka podatku VAT: ……% 

podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN) 

5) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
%

: ………………………………. 

6) Termin wykonania robót budowlanych: do 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.  

7) Termin gwarancji i rękojmi: … lata/lat
^
 od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

8) Termin płatności faktur VAT: 30 dni 

9) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc. 

10) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ. 

11) Zapoznałem(-aliśmy) się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia. 

                                                 
%

 zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 
^
 Wykonawca wskazuje termin gwarancji i rękojmi jako wartość nie mniejszą niż 3 lata oraz nie większą niż 6 lat, 

w krokach co 1 rok (3, 4, 5 lub 6 lat)  
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12) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(-emy) się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 94 ust. 3 

ustawy Pzp. 

13) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]
*
. 

14) Jesteśmy małym lub średnim Przedsiębiorcą: TAK/NIE* 

15) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 

zamówienia. 

16) Wskazuję(-emy) następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę(-ymy) Podwykonawcom oraz firmy 

Podwykonawców: 

L.p. Część zamówienia powierzona 
Podwykonawcy 

Firma 

a … … 

b … … 

c … … 

d … … 

… … … 

17) Wadium w wysokości ……………… PLN zostało wniesione w formie: ……………………. Wadium wniesione 

w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku ………………………………………… nr rachunku 

……………………………. 

18) Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych: 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych 

oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO). 

 Zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w. 

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
$
. 

 

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 

Dokumenty załączone do Oferty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
*
 Wykonawca skreśla lub usuwa niepotrzebne 

$
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 



Załącznik nr 2.1 do IDW – Identyfikator postepowania 

 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 

28 z 37 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

 

Tytuł/nazwa postępowania: Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy 

Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach projektu 

pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności 

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Numer ogłoszenia TED 2020/S 255-642966 

Identyfikator postępowania b717dd9d-e724-41f8-829f-660f0363cec0 

Nazwa i adres Zamawiającego Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58–200 Dzierżoniów 
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie 

wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. 

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia
1
 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer 255, data 31/12/2020, strona -,  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 255-642966 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 

podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

(np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [nie dotyczy] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny 

serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i 

wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 
 

Tożsamość Zamawiającego
2
 Odpowiedź: 

Nazwa:  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 
Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 

zamówienia
3
: 

TYTUŁ: 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach projektu 

pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności. 

KRÓTKI OPIS: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Piława Dolna w Gminie Dzierżoniów. 

Numer referencyjny nadany sprawie 

przez instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający (jeżeli dotyczy)
4
: 

JRP/13/2020 

 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

powinien wypełnić Wykonawca. 

 

                                                 
1
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.  
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania 

2
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

3
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. Wykonawca wskazuje jedną lub obydwie informacje. 

4
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 



Załącznik nr 4.1 do IDW – Wzór Wykazu robót budowlanych 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
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WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

WYKONAWCA: 

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

   

 

Oświadczam(y), że: 

 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
 

L.p. 
Wykonane roboty (z podaniem ich 

rodzaju) 

Data 

wykonania 

(od – do) 

Miejsce 

wykonania 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

nr telefonu do 

kontaktu) 

Wykonawca 

      

      

      

Załączniki : 

 

……… egz. Dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

 

Wykonane roboty (z podaniem ich rodzaju) powinny być wskazane w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, 

czy wskazana robota budowlana potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, opisanego 

przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ 

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 



Załącznik nr 4.2 do IDW – Wzór Wykazu osób 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
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WYKAZ OSÓB 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

WYKONAWCA: 

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

   

 

Oświadczam(y), że: 

dysponuję/będę dysponował nw. osobami 

L.p. Imię i nazwisko 

 

Uprawnienia, doświadczenie zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami 

   
Projektant branży 
sanitarnej 

 

   
Projektant branży 
drogowej 

 

   
Projektant branży 
elektrycznej 

 

   Kierownik budowy  

   
Kierownik robót 
budowlanych branży 
drogowej 

 

   
Kierownik robót 
budowlanych branży 
elektrycznej 

 

 

Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań 

Ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez 

Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenia.  

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 



Załącznik nr 5 do IDW – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

 
Stosownie do treści art. 22a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
ja ……………………………………………….. [imię i nazwisko] upoważniony do reprezentowania …...……………………… 
[nazwa podmiotu] zobowiązuję się do oddania Wykonawcy/om 
……………………………………….………………………………..…………………… [nazwa i adres/y Wykonawcy/ów] do 
dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie

*
: 

 zdolności technicznych lub zawodowych, 

 sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności. 

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów …...……………………… [nazwa podmiotu]: 

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

Sposób wykorzystania zasobów …...……………………… [nazwa podmiotu], przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego: 

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

Zakres i okres udziału …...……………………… [nazwa podmiotu] przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, w odniesieniu do 

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, 

oświadczam, że będę realizował roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane lub których 

wskazane zdolności dotyczą
*
. 

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art. 22a ust. 5 

ustawy Pzp, oświadczam, że będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy
*
. 

 

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 

 

 

                                                 
*
 Należy skreślić/usunąć niepotrzebne 



Załącznik nr 6 do IDW – Wzór Oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz ust. 5 pkt 5÷8 ustawy Pzp 

 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
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OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 ORAZ UST. 5 PKT 5÷8 USTAWY PZP  

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

WYKONAWCA: 

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

   

 

W imieniu Wykonawcy: ……………………….. [nazwa podmiotu]/Podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega: ……………………….. [nazwa podmiotu]/ /Podwykonawcy: ……………………….. [nazwa 

podmiotu]
*
 Oświadczam, że

*
: 

1) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

2) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

tytułem środka zapobiegawczego; 

3) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 

4) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano 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 art. 24 ust. 5 pkt 7 

ustawy Pzp; 

5) ……………………….. [nazwa podmiotu] nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

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

 

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 

 
 

                                                 
*
 Należy skreślić/usunąć niepotrzebne 



Załącznik nr 7 do IDW – Wzór Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI* DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

WYKONAWCA: 

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

   

 

 

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składam oświadczenie 

o przynależności/braku przynależności
*
 Wykonawcy jw. do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.1. ppkt 1.12 IDW, 

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

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej jw. załączam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
$
: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 

 

                                                 
*
 Należy skreślić/usunąć niepotrzebne 

$
 Jeżeli nie dotyczy należy skreślić lub usunąć 



Załącznik nr 8 do IDW – Wzór Wykazu Cen 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
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WYKAZ CEN 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

WYKONAWCA: 

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

   

 

L.p. Element przedmiotu zamówienia 
Wartość 

PLN 

1)  
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę 

lub zgłoszeniem robót budowlanych.  

2)  
Budowa kanałów kanalizacji sanitarnej (odcinki grawitacyjne i tłoczne wraz z 

przepompownią – jeżeli dotyczy).  

3)  Operat kolaudacyjny.  

RAZEM NETTO  

PODATEK VAT …%  

RAZEM BRUTTO  

 

 

 

  

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 

 



Załącznik nr 9 do IDW – Wzór Danych Kontraktowych 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności 
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DANE KONTRAKTOWE 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania 

w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 

etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

nr sprawy: JRP/13/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 

WYKONAWCA: 

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

   

 (Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszych Danych Kontraktowych) 

 

Subklauzula Rodzaj danych do wprowadzenia Dane 

1.1.20 

W wypadku gdy Kontrakt przewiduje Koszt 

Plus Zysk, wartość procentowa zysku, o jaką 

należy powiększyć Koszt 

2 %  

1.1.30 Nazwa i adres Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a 

58-200 Dzierżoniów 

1.1.35 Nazwa i adres Inżyniera 
Zamawiający wskaże do 7 dni od wejścia 

Kontraktu w życie 

1.1.86 Czas na Ukończenie 20 miesięcy 

1.3(d) Adres Zamawiającego do komunikacji 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a 

58-200 Dzierżoniów 

1.3(d) Adres Inżyniera do komunikacji 
Zamawiający wskaże do 7 dni od wejścia 

Kontraktu w życie 

1.3(d) Adres Wykonawcy do komunikacji …………………………………………. 

1.4 Prawo właściwe dla Kontraktu Prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

1.4 Język obowiązujący Język polski 

1.4 Język komunikacji Język polski 

1.8 

Liczba dodatkowych egzemplarzy 

Dokumentów Wykonawcy w formie 

papierowej 

2 

2.1 
Wykonawca otrzyma prawo dostępu do 

całości lub części Placu Budowy w terminie 

do 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji 

pozwolenia na budowę 

4.2 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania (jako 

procent Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej) 

procent: 

waluta:  

 

 

 

5 %  

PLN  

5.9 Liczba egzemplarzy Operatu kolaudacyjnego  3 



Załącznik nr 9 do IDW – Wzór Danych Kontraktowych 

 

 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej” przewidziane do dofinansowania w ramach 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego 
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Subklauzula Rodzaj danych do wprowadzenia Dane 

6.5 Normalne godziny pracy na Placu Budowy 6.00 – 22.00 

8.1 Data Rozpoczęcia Do 14 dni od dnia wejścia Kontraktu w życie 

8.3 
Liczba dodatkowych egzemplarzy wersji 

papierowej harmonogramu 
2 

8.8 
Kary umowne za zwłokę płatne za każdy 

dzień zwłoki 
0,15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

8.8 
Maksymalna wysokość Kar umownych za 

zwłokę 
25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

1.1.27 

11.1 
Okres Zgłaszania Wad 

12 miesięcy od Daty Ukończenia Robót 

potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia dla 

Robót 

11.12 

11.13 

Gwarancja jakości 

Rękojmia za wady 

….. lat(a) od daty wydania Świadectwa 

Wykonania dla Robót 

13.3  

14.1 

Procedura Zmiany 

Cena Kontraktowa  

Stawki lub ceny jednostkowe wg średnich cen 

regionalnych czynników produkcji budowlanej 

SEKOCENBUD publikowanych za kwartał 

poprzedzający datę złożenia wniosku o 

Zmianę przez Wykonawcę lub powiadomienia 

na mocy Kl. 20.1 

14.3(b) 
Liczba dodatkowych egzemplarzy wersji 

papierowej Rozliczenia 
3 

14.6.2 
minimalna kwota Przejściowego Świadectwa 

Płatności (PŚP) 
900 000,00 PLN netto  

14.7 Nr konta bankowego Wykonawcy …………………………………. 

14.11.1(b) 
Liczba dodatkowych kopii wersji papierowej 

Rozliczenia Ostatecznego 
2 

19.1 Data zawarcia ubezpieczenia  Przed Datą Rozpoczęcia 

19.2.3 

Wymagana kwota ubezpieczenia z tytułu 

odpowiedzialności za naruszenie 

obowiązków zawodowych 

Minimum 10% wartości Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) 

19.2.4 

Wymagana kwota ubezpieczenia z tytułu 

odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i 

uszkodzenia mienia  

Minimum 100.000 PLN za każde zdarzenie  

19.2.5 

Wymagana kwota ubezpieczenia z tytułu 

odpowiedzialności za uszkodzenia ciała 

pracowników 

50 000 PLN dla jednej osoby do wysokości 

sumy ubezpieczenia 500 000 PLN 

21.1 Termin na powołanie KUSiR 

28 dni od przedłożenia przez którąkolwiek ze 

Stron drugiej Stronie Powiadomienia o 

Niezadowoleniu z uzgodnienia lub określenia 

Inżyniera, zgodnie z Subklauzulą 21.4 

21.1 KUSiR składa się z 1 członek  

21.2 
Podmiot lub osoba wyznaczająca członków 

KUSiR 
Zamawiający i Wykonawca wspólnie, a w 

przypadku braku porozumienia Inżynier 

 

 

 

______________, dnia ____________ r. 

 

[kwalifikowany podpis elektroniczny] 


