
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wik.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach wchodzącego w 

zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, przewidzianego do 

realizacji w ramach Funduszu Spójności.
Numer ogłoszenia: 248400 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. 

dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, faks 074 8323705.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.dzierzoniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach wchodzącego w zakres projektu pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, 

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego 

zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Pieszycach wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Przez usługę 

opracowania dokumentacji projektowej - przedmiot umowy - należy rozumieć prace polegające na 

opracowaniu: 1) Projektu budowlanego (PB), 2) Projektów wykonawczych (PW), 3) Informacji dotyczącej 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 4) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych (STWiORB), 5) Przedmiarów Robót (PR), 6) Kosztorysów Inwestorskich (KI), 7) Projektu 

organizacji ruchu na czas budowy, 8) Projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudową. 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do 

celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

Pieszycach na następujących terenach: 1. ul. Osiedle Górskie (długość projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej - ok. 0,95 km) 2. ul. Dworcowa Dolna (długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 

0,17 km) 3. ul. Botwina (długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,22 km) 4. ul. Rolna 

(długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,30 km) 5. ul. Hermana (długość projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,20 km) 6. ul. Dolna (długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej -

ok. 0,20 km) 6. ul. Boczna (długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,15 km) 7. ul. Kopernika 

(powyżej nr 149) (długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,50 km) 8. ul. Nadbrzeżna 2-4 

(długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,12 km) Przewidywana łączna długość 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - około 2,67 km..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w zakresie nie więcej niż 50 % wartości 

zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia 

dotychczasowemu wykonawcy usług.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed 
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) obejmującej 

budowę/rozbudowę/przebudowę kanalizacji grawitacyjnej o długości co najmniej 500 m każda (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 usług oraz dokumenty 

potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana należycie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje/będzie dysponował następującymi osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: a) Projektant branży sanitarnej, 

posiadający: - 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, zgodne z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

1409, 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. z 

2006 r., 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, z późn. zm.), - doświadczenie 

jako projektant branży sanitarnej na przynajmniej 2 usługach polegających na wykonaniu 

dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) obejmującej 

budowę/rozbudowę/przebudowę kanalizacji grawitacyjnej o długości co najmniej 500 m każda b) 

Projektant branży budowlanej, posiadający: - uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi o specjalności drogowej, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, 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. 
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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 z późn. zm.), - doświadczenie jako projektant branży drogowej na 

przynajmniej 2 usługach polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej (wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę) obejmującej budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, (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 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. 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.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć 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).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
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wykonane lub są wykonywane należycie; 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

Strona 5 z 9

2014-07-24http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248400&rok=20...



terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

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

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowodami, o których mowa w pkt III.4.1) tiret pierwszy są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do 

nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt 1) lit. 
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a); W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie jw. zostały 

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 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 III.4.2). 4. Jeżeli w kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. 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 Pzp, 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. 5) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt III.4.1) tiret 

pierwszy, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o 

przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 7. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
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stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. 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. 9. 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; b) 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. 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. Spółkę cywilną traktuje się jak wykonawców składających ofertę wspólną. 10. 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 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strona 8 z 9

2014-07-24http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248400&rok=20...



1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający 

przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie nw. warunków: 

1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających istotny wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany 

treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w 

dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie, 

w tym w szczególności z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych 

(kataklizmy), 4) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub 

instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru 

rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się 

wraz z ich danymi teleadresowymi, przy czym taka zmiana nie wymaga formy aneksu, 2. Wartość 

przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 3. Zmiana postanowień 

zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wik.dzierzoniow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja 

Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżoniów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2014 

godzina 12:30, miejsce: Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżoniów..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt pn. Opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowany ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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