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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 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Opis ogólny.

Stacja uzdatniania wody „Lubachów” zlokalizowana jest w Zagórzu Śląskim, gmina Walim, powiat wałbrzyski na działkach nr
407 i 431 obręb 0010 Zagórze Śl.
Źródłem wody surowej jest zaporowy Zbiornik Lubachowski o pojemności 8 mln m

3

i powierzchni 60 ha. Studnia ujęciowa dla

SUW „Lubachów” usytuowana jest w odległości 20 m od zapory.
Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, z ujęcia można pobrać maksymalnie 30 000 m3/d wody.
W chwili obecnej realizowany jest I etap przebudowy SUW (pozwolenie na budowę – decyzja nr 1816/2009 z dnia
3

26.11.2009r.). Docelowa wydajność stacji uzdatniania wody - po zakończeniu przebudowy - to Qśrd=6 000m /d
3

(Qhśr=250m /h). Zaprojektowany układ technologiczny będzie umożliwiał ujmowanie i uzdatnianie wody w maksymalnej ilości
3

3

Qmaxd=8 400 m /d (Qhmax=350m /h).
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane objęte zamiennym pozwoleniem na budowę – decyzja nr 306/2013
z dnia 27.05.2013 r., obejmujące m.in.:
• przebudowę budynku filtrów w zakresie instalacji ozonowania i filtrów węglowych oraz instalacji osuszania powietrza,
• budowę kolumny ozonowania wraz z fundamentem,
• przebudowę budynku osadników i chemicznego w zakresie instalacji wentylacyjnych i osuszania powietrza,
• likwidację dwóch budynków magazynowych,
• likwidację poletek osadu pokoagulacyjnego (3 szt.),
• likwidację komory pomiarowej,
• przebudowę istniejących odstojników wód popłucznych,
• przebudowę budynku stacji odwadniania osadu i pompowni wody surowej,
• likwidację oraz przebudowę części istniejących sieci kanalizacji deszczowej,
• budowę nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej,
• likwidację istniejących oraz wykonanie nowych linii kablowych energetycznych nn zasilających i sterowniczych oraz
oświetlenia terenu,
• wykonanie placu manewrowego z płyt ażurowych oraz przebudowę istniejącego ogrodzenia.
Układ technologiczny:
Zakłada się zachowanie wykonanego w ramach I etapu układu uzdatniania wody, za wyjątkiem zmiany wielkości zbiornika na
wodę czystą, który po zakończeniu II etapu obejmował będzie 5 istniejących filtrów (3 zbiorniki zostaną przeznaczone na filtry
węglowe).
Projektuje się nowe procesy technologiczne:
• ozonowanie,
• filtracja przez filtry ze złożem filtracyjnym z węgla aktywnego.
Woda po filtrach katalitycznych poprzez pompownię przewałową II-go stopnia kierowana będzie na nowe procesy
technologiczne, tj. do kolumny ozonowania i na filtry węglowe, a następnie do zbiorników na wodę czystą.

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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UWAGA:
1. Zakres zamówienia musi być realizowany przy zachowaniu ciągłości dostawy wody do sieci wodociągowej.
Każde ewentualne wyłączenie stacji uzdatniania wody musi być uzgodnione z Zamawiającym i nie może trwać
dłużej niż 8 godzin.
Wszystkie roboty muszą być realizowane przy ciągłej pracy stacji uzdatniania wody poprzez zapewnienie montażu
tymczasowych połączeń technologicznych.
2. Całość robót budowlanych musi zostać wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz
warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi
w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno
– budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008
(tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
3. Wykonawca będzie realizować roboty budowlane na obiekcie równocześnie z robotami budowlanymi w ramach I etapu
przebudowy, realizowanymi przez Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD, ul. Młodych Energetyków 3, 59-916 Bogatynia,
oraz B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański
w ramach Kontraktu nr 4 pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzącego w zakres projektu pn.
„Uporządkowanie

gospodarki

wodno-ściekowej

na

terenie

gmin

powiatu

dzierżoniowskiego

–

etap

I”,

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Informacje dotyczące I etapu przebudowy dostępne są pod adresem http://www.wik.dzierzoniow.pl/materialy/Dokum1.7z

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3.3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000

Roboty instalacyjne w budynkach

45400000

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000

Przygotowanie terenu pod budowę

3.4. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Zamówienia uzupełniające
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w zakresie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego,
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
3.6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu.
5.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
6

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

5.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody, z czego przynajmniej 1 dotyczyła stacji uzdatniania
3

wody o wydajności średniodobowej co najmniej Qśrd=4000 m /d.
Pod pojęciem „w okresie ostatnich pięciu lat (...) wykonał (ukończył)” rozumie się wykonanie robót budowlanych
zakończonych uzyskaniem protokołu odbioru datowanego nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert i/lub
świadectwa wykonania datowanym jw.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana
będzie ich łączna wiedza i doświadczenie – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden
wspólny wykaz robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że każda z tych robót została wykonana
należycie).
2)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje/będzie dysponował następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako:
a)


Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający:
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)



doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności konstrukcyjnobudowlanej

przy

realizacji

przynajmniej

jednej

roboty

budowlanej

dotyczącej

budowy/rozbudowy/przebudowy stacji uzdatniania wody o wydajności średniodobowej co najmniej
Qśrd=4000 m3/d.
b)

Kierownik robót sanitarnych, posiadający:

 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, zgodne z przepisami ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),


doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych przy realizacji przynajmniej jednej
roboty budowlanej

dotyczącej budowy/rozbudowy/przebudowy stacji uzdatniania wody o wydajności

średniodobowej co najmniej Qśrd=4000 m3/d.
c)


Kierownik robót elektrycznych, posiadający:
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, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom

państw Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008
r., Nr 63, poz. 394),


doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych przy realizacji przynajmniej jednej
roboty budowlanej z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej,



doświadczenie w zakresie AKPiA przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej z dziedziny
gospodarki wodno-ściekowej.

d)


Technolog Uzdatniania Wody, posiadający:
doświadczenie w zakresie rozruchu

przynajmniej jednej Stacji Uzdatniania Wody o wydajności

średniodobowej co najmniej Qśrd=4000 m3/d.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane
będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym celu Wykonawcy składający ofertę
wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz osób).
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 swoim kierownikom 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.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowiska, ze względu na fakt
wykonywania przez poszczególne osoby rozłącznych zadań, przy czym nie można wykluczyć konieczności ich
wykonywania w tym samym czasie w różnych miejscach.

3)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00
PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

(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)

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
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5.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
1.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) informacji

banku

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej

wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11
Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.2.2. IDW.

4.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt 5.2.2. IDW:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
−

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

−

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

−

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8,10 i 11 ustawy;
5.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2.4.a) tiret pierwszy i trzeci oraz pkt 5.2.4.b) IDW, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.

Dokument, o którym mowa w pkt. 5.2.4.a) tiret drugi, IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

7.

Forma składanych dokumentów.
1)

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W
przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla
potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu
wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html

5.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca obowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.

5.4. Inne dokumenty
1) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
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szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu
oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a)

zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to:
a. zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia ;
b. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
c. każdy z wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy z nich powinien złożyć dokumenty w
zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem
zamawiającego, pisemnie lub faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się w formie elektronicznej.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Aneta Nowak – Kierownik działu JRP w Dzierżoniowie w godz. 7
tel. +48 74 832 20 53

7.

00

00

do 15 , fax. +48 74 832 37 05,

Wymagania dotyczące wadium.
7.1. Wnoszenie wadium.
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 270.000,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt
tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)
2)

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego Nr konta 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego
w każdej z możliwych form.
5. 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.
6. 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:
1) nazwę

dającego

zlecenie

(Wykonawcy),

beneficjenta

gwarancji/poręczenia

(Zamawiającego),

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem),
3) kwotę gwarancji(poręczenia),
4) termin ważności gwarancji(poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a)

b)

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

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie
udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.2. 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 ust. 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 ust. 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.
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6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)

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

2)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

8.

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.

Opis sposobu przygotowania ofert.
9.1. Wymagania podstawowe.
1)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę.

3)

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego
zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

4)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

5)

Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

9.2. Forma oferty.
1)

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Zamawiający zwraca się o dodatkowe
złożenie 1 kopii oferty.

2)

Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

3)

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
10.1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1)

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58200 Dzierżoniów w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

2)

16 stycznia 2014 r.

do godz.

10.00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) zaleca się opisać następująco:

„Oferta przetargowa na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap”
wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej
na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności”.
Nie otwierać przed dniem 16 stycznia 2014 r., godz. 11:00”
3)

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. prosimy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

10.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
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
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w dniu
11.

16 stycznia 2014 r.

11.00

o godz.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi
przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
2. Wykonawca załącza Wyceniony Przedmiar robót do Oferty – bez zmian merytorycznych, jako treść oferty. W
szczególności Zamawiający nie wyraża zgody na dodawanie, usuwanie lub zmienianie jakichkolwiek pozycji
Przedmiaru robót.
3. W Wycenionym Przedmiarze robót (Załącznik nr 3 do IDW), ceny częściowe należy podawać w PLN, bez podatku
VAT.
4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
5. Wszystkie wartości pośrednie w Wycenionym Przedmiarze robót oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone i
podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert.
7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wszelkie

płatności

związane

z

realizacją

zamówienia

publicznego

dokonywane

będą

w PLN.
9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w części II
niniejszej SIWZ, tj. we wzorze umowy.

12.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Cena (brutto) [PLN] – waga 100%

2.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację
zamówienia.

3.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach

13.

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.

2.

Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu
podpisania umowy:
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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);

b)

kopię uprawnień budowlanych Kierowników robót, poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem;

c)

zaświadczenie (z określonym w nim terminem ważności) wydane przez właściwą izbę samorządu
zawodowego, potwierdzające wpis Kierownika budowy oraz Kierowników robót na listę członków właściwej
izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem;

d)
3.

potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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/kontraktu 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 pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

14.

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:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

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.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.

6.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.

7.

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.

8.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w ust. 3.
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9.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

15.

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.

3)

Zakazuje się istotnych 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.

16.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
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 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 3.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 3.
9. 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 art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może – za wyjątkiem przewidzianym w ustawie Pzp – zawrzeć
umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
11. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

17.

Wykaz załączników do niniejszych IDW.
*)

Załącznikami do niniejszej IDW są:
−
−
−

Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty.
Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Załącznika do Formularza Oferty.
Załącznik nr 3 do IDW – Wyceniony Przedmiar robót.
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−
−
−
−
−
−
−
−

Załącznik nr 4 do IDW – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Załącznik nr 5 do IDW – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 6 do IDW – Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych.
Załącznik nr 7 do IDW – Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 8 do IDW – Wzór Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.
Załącznik nr 9 do IDW – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 10 do IDW – Wzór informacji o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 11 do IDW - Wzór informacji o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

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

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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OFERTA
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58–200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów), fax

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047),
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) 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)
4) Termin płatności faktur VAT: 30 dni
5) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc.
6) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ.
7) 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. 2 ustawy Pzp.
1
8) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] .
9) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
10) Wskazuje(-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy) podwykonawcom:
a) …………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………………………
11) Wadium w wysokości ……………… PLN zostało wniesione w formie: ……………………. Wadium wniesione w pieniądzu
należy zwrócić na rachunek w banku ………………………………………… nr rachunku …………………………….
12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
984, 1047), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być
1
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

PODPIS(Y):
______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania wykonawcy

Dokumenty załączone do Oferty:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące
w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap
I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Niniejszy Załącznik Nr 1 do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999)
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
Klauzule Warunków
Ogólnych Kontraktu lub
Warunków Szczególnych

1.1.2.2

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25a
58-200 Dzierżoniów
Polska
tel.: 74 832 37 01 do 04
fax: 74 832 37 05

1.1.2.3

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Nazwa, adres, tel. i fax
Inżyniera do korespondencji

1.1.2.4

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka
ul. Jana Kilińskiego 25a pok. 323
58-200 Dzierżoniów
Polska
tel: 882 773 147
fax: 71 71 59 104

Czas na Ukończenie Robót

1.1.3.3

15 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu

Okres Zgłaszania Wad

1.1.3.7

12 miesięcy

Okres Gwarancji

1.1.3.10

36 miesięcy

Rękojmia za Wady

1.1.3.11

12 miesięcy

Nazwa, adres, tel. i fax
Zamawiającego do
Korespondencji

Nazwa, adres, tel. i fax
Wykonawcy do
korespondencji

Elektroniczny system
przekazywania danych

1.3

Fax powinien być każdorazowo przekazany również
na piśmie.

Prawo rządzące Kontraktem

1.4

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

Język Kontraktu

1.4

Język polski

Język porozumiewania się

1.4

Język polski

Czas udostępnienia Terenu
Budowy

2.1

W terminie do 14 dni od dnia podpisania Kontraktu

Roboty budowlane pn. „Budowa przepompowni wody w Pieszycach przy ul. Bielawskiej” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności.
20

Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Załącznika do Formularza Oferty

Kwota zabezpieczenia
należytego wykonania
Kontraktu

4.2

5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w
Akcie Umowy

Normalne godziny pracy
Wykonawcy robót.

6.5

6:00 – 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku
do soboty włącznie) lub jeżeli wymaga tego
technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą dobę

Data Rozpoczęcia Robót

8.1

w terminie do 21 dni od daty udostępnienia Terenu
Budowy

Kara umowna za zwłokę w
realizacji robót przez
Wykonawcę

8.7

0,15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej
w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki

Maksymalna kwota kar za
zwłokę w realizacji robót
przez Wykonawcę

8.7

25% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w
Akcie Umowy

8.13

15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w
Akcie Umowy

14.6

630 000,00 PLN (brutto)

14.15

PLN

Kara umowna za
rozwiązanie Kontraktu z
przyczyn zależnych od
Wykonawcy
Minimalna kwota
Przejściowego Świadectwa
Płatności
Waluta płatności
Okresy na przedłożenie
dowodów ubezpieczenia
Wykonawcy

18.1(a)(b)

przed Datą Rozpoczęcia

Minimalna kwota
ubezpieczenia Robót i
Sprzętu Wykonawcy

18.2

110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Minimalna kwota
ubezpieczenia od roszczeń
osób trzecich

18.3

200 000 PLN za każde zdarzenie niezależnie od ilości
zdarzeń

Liczebność Komisji
rozjemczej

20.2

Jeden członek

Członkowie Komisji
Rozjemczej (jeśli nieustaleni)
wyznaczeni przez

20.3

Prezes SIDIR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji
Członkowskiej FIDIC (00-074 Warszawa ul. Trębacka
4, lok. 429) lub osoba wyznaczona przez Prezesa

Data wyznaczenia Komisji
Rozjemczej

20.2

W ciągu 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej
Stronie powiadomienie o swoim zamiarze.

Podpis:.............................................................
występujący w charakterze: .................................................................................................
należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:
...............................................................................................................................................

Miejscowość: ………………………………………………………

Data: ................................

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 3 do IDW – Wyceniony Przedmiar robót

Wyceniony Przedmiar robót
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58–200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Wyceniony Przedmiar robót

[należy wycenić i załączyć
– bez zmian merytorycznych –
wyceniony przedmiar robót]

______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania wykonawcy

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 4 do IDW – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58–200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniam/my warunki udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047), dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania wykonawcy

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 5 do IDW – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58–200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
Nie podlegam(y) wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, 984, 1047).

______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania wykonawcy

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 6 do IDW – Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Wykaz wykonanych
robót
(z podaniem ich
rodzaju) – Opis zadania
wskazujący, ze roboty
spełniają wymagania
określone w IDW

Data
wykonania
(od – do)

Miejsce wykonania

Zamawiający (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

Wykonawca

Załączniki :
……… egz. dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione w tabeli powyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w tabeli powyżej, zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania wykonawcy

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 7 do IDW – Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
dysponuję/będę dysponował nw. osobami

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie

wykształcenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia

zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami

Kierownik
robót
konstrukcyjnobudowlanych
Kierownik
robót
sanitarnych
Kierownik
robót
elektrycznych
Technolog
Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań ogłoszenia.
Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia oraz
doświadczenia.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania wykonawcy

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 8 do IDW – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ
WYMAGANE UPRAWNIENIA
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:
Ja (My), niżej podpisany(i), przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia:

Funkcja pełniona
w toku realizacji zamówienia

Imię i nazwisko

Kierownik robót konstrukcyjnobudowlanych
Kierownik robót sanitarnych

Kierownik robót elektrycznych

______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania wykonawcy

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 9 do IDW – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES
KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/26/2013

Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, 984, 1047), ja ……………………………………………….. (imię i nazwisko) upoważniony do
reprezentowania …...…………………………………………… (nazwa podmiotu/ów) zobowiązuję się do oddania
Wykonawcy/om…………………………….. ………………………………………………………… (nazwa i adres/y
1
Wykonawcy/ów) do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie :
 wiedzy i doświadczenia,
 potencjału technicznego,
 osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 zdolności finansowych
w zakresie ………………………………………………… (podać dokładny zakres zobowiązania) na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap”,
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
reprezentowania podmiotu

roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 10 do IDW – Wzór informacji o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

Pieczęć wykonawcy

INFORMACJA
o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW
Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)

roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności.
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Załącznik nr 11 do IDW - Wzór informacji o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Pieczęć wykonawcy

INFORMACJA
o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW
Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)

Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
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