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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 
 
2. Tryb udzielania zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113; poz. 759 z późn. zm.), 
zwanej dalej Ustawą Pzp. 

2. Zamawiający, ze względu na wartość zamówienia, przekazał ogłoszenie o niniejszym zamówieniu Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało również w 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie, w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem:  
http://www.wik.dzierzoniow.pl/  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z 
Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie  niezmienione 2008 (tzw. czerwony FIDIC) oraz nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 
243 poz. 1623 z późn. zm.) w odniesieniu do następujących Kontraktów: 
Obiekty kubaturowe: 

1) Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim, 
2) Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie, 
3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, 
4) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
5) Przebudowa SUW w Kamionkach, 
6) Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3, 
7) Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, 

Obiekty liniowe: 
8) Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie , 
9) Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie, 
10) Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki, 
11) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach. 

 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ – OPZ  
3) Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 71.52.00.00-5 - Usługi nadzoru budowlanego. 

 
3.1. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

3.2. Zamówienia uzupełniające 
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w zakresie nie więcej niż 10 % wartości zamówienia 
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usługi.  
 

3.3. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej. 
Zamawiający nie będzie udzielał zamówienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
4. Termin wykonania zamówienia 

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy  
Zakończenie: 30.06.2015 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczył (zakończył): 

 co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora 
Zastępczego na  inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o 
przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę, oraz  

 co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej 
budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd= 
800m3/dobę, oraz  

  co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na  inwestycji obejmującej 
budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5 km, oraz 

 co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na  inwestycji obejmującej 
budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami: 

1. Inżynierem/ Inżynierem Rezydentem/ Koordynatorem - Kierownikiem Zespołu posiadającym 
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba): 
 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, 
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. 
U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz  

 doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/ Inżyniera Rezydenta/ Koordynatora/ Inwestora 
zastępczego (przez cały okres realizacji zamówienia) na: 
 co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków 

o przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę, oraz  
 co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania 

wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800m3/dobę oraz  
 co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej 

o długości minimum 5 km, oraz 
 co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej o 

długości minimum 2 km, 
2. Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 1) posiadającym 

następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba): 

 minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub  Inspektora 
Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz  

 doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-
budowlanych na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę lub budowę/ przebudowę/ 
rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę; 

3. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych (Ekspert nr 2), posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
(jedna osoba): 
 minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót 

sanitarnych lub Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej, 
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz 
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 doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej, oraz 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej; 

4. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie oczyszczalni ścieków (Ekspert nr 3), 
posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba): 
 minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót 

sanitarnych lub Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej, 
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków, 

5. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie stacji uzdatniania wody (Ekspert nr 
4), posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba): 
 minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót 

sanitarnych lub Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej, 
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz, 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody, 

6. Inspektorem nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5), posiadającym 
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba): 

 minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót 
elektrycznych lub Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej, 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. 
U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPiA 
na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków 
o przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę lub budowę/przebudowę/rozbudowę stacji 
uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę, 

 doświadczenie w rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w zakresie AKPiA, lub stacji 
uzdatniania wody w zakresie AKPiA; 

7. Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej (Ekspert nr 6) posiadającym następujące 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba): 
 minimum 3-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót 

drogowych lub Inspektora Nadzoru w branży drogowej, 
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
oraz, 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę dróg,  

8. Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania (Ekspert nr 7) posiadającym następujące 
doświadczenie (jedna osoba): 
 minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji 

budowlanych,  
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 doświadczenie w rozliczaniu kontraktów obmiarowych, analizowaniu kosztów budowy oraz 
sporządzaniu raportów, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln 
PLN (bez podatku VAT); 

 
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. 
 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: 
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000 PLN, 

 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni NBP z dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, według którego dokona przeliczenia danych finansowych. Ten sam 
kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html 
 

 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
Wykonawca ma dostarczyć: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, Wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie); 

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw 
lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, Wykonawcy przedkładają jeden wspólny wykaz robót oraz dokumenty potwierdzające, że 
każda z tych robót została wykonana należycie); 

3) 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 dla wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, Wykonawcy przedkładają jeden wspólny wykaz osób); 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia; 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, Wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie); 

5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będą spełnianie tego warunku); 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych 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 szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt 6. ppkt 5. niniejszej IDW. 

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

5. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ma 
dostarczyć: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;  

3) 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 terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

4) 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;  

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa w pkt. 6.5. niniejszej IDW przedkłada: 

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. 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, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
2) 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 ustawy.  
7. Dokumenty,   o   których   mowa   w punkcie 6.6.1) lit. a i c oraz w punkcie 6.6.2) , powinny   być   wystawione   nie   

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w w punkcie 6.6.1) lit. b, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.6. niniejszej IDW, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy punktu 6. 7. stosuje się odpowiednio. 

9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o  których  
mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  5-8  ustawy  mają  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  
wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
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miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,  
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  
udziału  w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje  się  takich  zaświadczeń  -  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  
oświadczenie  złożone przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 
których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

11. 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. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
14. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w 

formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 
oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę.  
 
 

7. 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) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z 
dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający 
pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując 
korespondencję na adres: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58–200 Dzierżoniów.  

4) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą w imieniu Zamawiającego – Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z o.o.; ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów w godz. 700- 1500 – jest:  

 Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Aneta Nowak; tel. 74 832 20 53;  
 faks.: 74 832  37 05 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

6) Za udostępnienie SIWZ zamawiający będzie żądał opłaty w kwocie wynikającej z kosztów jej druku oraz 
przekazania. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
40 000 PLN 

słownie: czterdzieści 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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.; ul. Kilińskiego 25A; 58–200 Dzierżoniów 
BZ. WBK S.A. O/Dzierżoniów 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595 
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4) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginalny dokument gwarancyjny powinien być  złożony 
luźno, w jednej kopercie z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą. 

5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż Złoty polski. 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 Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki 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 nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 

14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
(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 

(ii) 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 nie leżących po jego stronie”. 

 
9. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

 
10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować ściśle według treści określonych w niniejszej SIWZ. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Zamawiający zwraca się o dodatkowe 

złożenie 1 kopii oferty. 
4. Całość oferty  powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 
5. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
6. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 

wchodzących w skład oferty. 
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Oferty. 
8. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom może nastąpić jedynie w przypadku zapewnienia 

odpowiedniego poziomu kwalifikacji i doświadczenia osób mających realizować zadania określone w umowie.  
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z 
ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

10. Kompletna Oferta musi zawierać: 
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1) Formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW) – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z 
treścią SIWZ zawierające cenę zgodną z Tabelą ceny wraz ze wskazaniem przez wykonawcę części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW), 
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

IDW), 
4) Wykaz wykonanych usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW), 
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do 

IDW), 
6) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW) 
7) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do 

IDW), 
8) Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do 

IDW), 
9) Tabela ceny (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do IDW) 

 
11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-
200 Dzierżoniów, w sekretariacie na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym, w nieprzekraczalnym 
terminie: 

 

do dnia  11.07.2011r. do godz.  10.30 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 

(paczkę) należy opisać następująco: 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

 
Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi pn.:  

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 
Nie otwierać przed dniem: 11.07.2011r. przed godz. 11:00.  

3. 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 terminie: 

 

w dniu 11.07.2011r. o godz.  11:00 

 
12. 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 Tabelę ceny- załącznik nr 8 do Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do 
SIWZ)– bez zmian merytorycznych.  

3. W Tabeli cen (Załącznik nr 8 do Oferty), częściowe ceny (bez podatku VAT), należy podawać w PLN z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 
5. Wszystkie wartości pośrednie 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. 
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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 znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Kryterium Cena – waga 100%. 

2) W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Cmin 

 x 100 
 Ci 

 gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 

Cmin cena najniższej oferty; 

Ci cena oferty „i”. 

 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie 
ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

5) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 7 i 8, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 
w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę Pzp z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, kótrego oferta została poprawiona. 

8) Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, przy czym jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

9) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 
26 ust. 3 Ustawy Pzp. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 
Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

11) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

 
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.  

2) Wykonawca, pod rygorem 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); 

b) kopie uprawnień budowlanych Kierownika Zespołu oraz Ekspertów nr 1-6, poświadczone  notarialnie 
za zgodność z oryginałem; 

c) zaświadczenia (z określonym w nim terminem ważności) wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego, potwierdzające wpis Kierownika zespołu oraz Ekspertów nr 1-6  na listę członków 
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właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, poświadczone notarialnie za 
zgodność z oryginałem; 

d) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
e) oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia, o której mowa w 

ust. 1 § 12 Umowy, wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, 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) 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. 

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 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 zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

15.1. Informacje ogólne 
1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN. 
 

15.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % Ceny. 
 

15.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 
i. pieniądzu; 
ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
iii. gwarancjach bankowych; 
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
v. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: 

Nr konta 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595 
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 

5) W trakcie realizacji Umowy wykonawca może, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1), jednak zmiana formy zabezpieczenia 
musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
żądanie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

7) 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 
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Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od 
otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

 
 

15.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Zamawiający zwróci 100 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za należyte wykonanie umowy uznaje się 
przyjęcie przez Zamawiającego Raportu Końcowego dla Umowy.  

 
16. Wzór umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w 
stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany w Części II – Wzór umowy.  

3. Wzór umowy znajduje się w części II niniejszej SIWZ. 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 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. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony 
prawnej. 

 
18. Wykaz załączników do IDW: 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych usług 
Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień 
Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 9 Wzór tabeli ceny 

 



Załącznik nr 1 do IDW- Wzór formularza oferty 
 

 
Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego– etap I”  
            str. 13 

 
 OFERTA 

 
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”, 

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 
 
 
Nr sprawy: JRP/5/2011 
 
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) 

  
  

 
 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że: 
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 jedn. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113; poz. 759 – dalej ustawa Pzp), oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem (-liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 
2) Gwarantuję (-emy) 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: 23% 
podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN) 

4) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc. 
5) Akceptuję (-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ. 
6) 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. 

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

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

9) Wskazuje (-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy) 
podwykonawcom: 
a) ………………………………………………………………………………………………………………… 
b) ………………………………………………………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………………………………………………… 
d)   …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania1: 

                                                 
1. Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 1 do IDW- Wzór formularza oferty 
 

 
Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego– etap I”  
            str. 14 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

    
    

 
 
PODPIS(Y): 
 
______________, dnia ____________ 2011r. 
 
 
 
                                                                                

______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 
 
Dokumenty załączone do Oferty: 
 

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

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

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

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

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

6) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Wzór załącznika nr 1 do Oferty- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 
Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego– etap I”                                                          15 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  
Nr sprawy: JRP/5/2011 
 
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: 

brak jest podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 
 
 
 
 
______________, dnia ____________ 2011r. 
 
 
 

                                                                           
 ______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 



 Wzór załącznika nr 2 do Oferty- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I” 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  
Nr sprawy: JRP/5/2011 
 
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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 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. ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 
______________, dnia ____________ 2011r. 
 
 
 

                                                                           
 ______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 



Wzór załącznika nr 3 do Oferty- Wykaz wykonanych usług 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I” 
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WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  
Nr sprawy: JRP/5/2011 
 
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 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (podać ten okres) 
 

Lp. 
 

Przedmiot zamówienia 
Data wykonania 
(zakończenia) 

Odbiorca 
 (nazwa, adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

..    

..    

 
W załączeniu przedstawiam dokument(y) potwierdzający(e), że ta/te usługa(i) została(y) wykonane należycie-
…….egz.  
 
 
PODPIS(Y): 
 
______________, dnia ____________ 2011r. 
 
 
 

                                                                           
 ______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 
 
 



Wzór załącznika nr 4 do Oferty- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I” 
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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  
Nr sprawy: JRP/5/2011 
 
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(dysponujemy)/ będę (będziemy) dysponować nw. osobami: 

 
Funkcja 
pełniona 
w toku  

realizacji 
zamówienia 

Imię i nazwisko 
Kwalifikacje 
zawodowe 

i doświadczenie * 

 
Zakres wykonywanych 

czynności w trakcie 
realizacji zamówienia 

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 

osobami 

Kierownik zespołu   
 

 

Ekspert nr 1   
 

 

Ekspert nr 2   
 

 

Ekspert nr 3   
 

 

Ekspert nr 4   
 

 

Ekspert nr 5   
 

 

Ekspert nr 6   
 

 

Ekspert nr 7   
 

 

 
PODPIS(Y): 
 
______________, dnia ____________ 2011r. 
 

                                                                           
 ______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 

* należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunek 
określony w pkt 5.3) niniejszej IDW.  

 



Wzór załącznika nr 5 do Oferty- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień  
 

 
Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego– etap I”                                                          19 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  

Nr sprawy: JRP/5/2011 

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: 

My, niżej podpisani, 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 zespołu  

Ekspert nr 1  

Ekspert nr 2  

Ekspert nr 3  

Ekspert nr 4  

Ekspert nr 5  

Ekspert nr 6  

 
 
______________________ dnia ___ ___ 2011 roku 
 
 

______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 
 

 
 



Wzór załącznika nr 6 do Oferty- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I” 
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ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  

Nr sprawy: JRP/5/2011 

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) 

   

 
Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę ………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………..…………. 
zobowiazujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Udostępnione zasoby to: 
1. Wiedza i doświadczenie*: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Potencjał techniczny*: 
………………………………………………………………………………………………………………………Osoby 
zdolne do wykonania zamówienia*: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Zdolność finansowa*: 
…..…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
______________________ dnia ___ ___ 2011 roku 
 
 

______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 
 
* do zobowiązania należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
 



 Wzór załącznika nr 7 do Oferty- Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia  
 

 
Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego– etap I”                                                          21 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  
 
Nr sprawy: JRP/5/2011 
 
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) 

   

 
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………......................………………………………… ,  

(Imię, nazwisko) 

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  
numer………………..prowadzonej przez…....………………….…………...............................................................,  
z siedzibą w(e) ……………………….……………………………………………………………………….………….,  
przy ul……...................................................... 
 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ: 
― nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji 
― nie ogłoszono w stosunku do mnie upadłości  
― po ogłoszeniu upadłości zawarto ze mną układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego2). 
 
 
 
______________________ dnia ___ ___ 2011 roku 
 
 

______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 
2) niewłaściwe skreślić 
 



  Wzór załącznika nr 8 do Oferty- Tabela ceny 

 

 
Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
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TABELA CENY 
 

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:   
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I”,  
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

  
Nr sprawy: JRP/5/2011 
 
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) 

   

 
Tabela Ceny: 

 

* do przeniesienia do Formularza Oferty 
 
 
______________________ dnia ______ 2011 roku 
 

______________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika) 

 
 

L
p. 

Całkowite wynagrodzenie Inżyniera w rozbiciu na 
poszczególne umowy na Roboty Budowlane 

Wartość netto VAT Cena brutto

PLN PLN PLN

1 2 3 4 5 
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie  
2. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim   
3. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3  
4. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza  
5. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie  
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach   
7. Budowa wodociągu tranzytowego  Dzierżoniów - Włóki   
8. Przebudowa SUW w Kamionkach   
9. Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie  
10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie  
11. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie  

Razem wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu*  
słownie:  


