
Projekt Nr ___________________ 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
„Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzy Ŝanowice i Kornowac” 

„Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia róŜnic społecznych 
i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.” 

 
Przedsi ębiorstwo Wodoci ągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 

 tel. : 032 419 53 09 
fax : 032 419 53 09 
url: www.gornaodra.pl  
e-mail: pwk@gornaodra.pl  
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PWK-ZP-341/1/09 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

 
DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
  

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ci śnieniowa wraz z przył ączami 
w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Kr zyŜanowice –  

ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27 ÷SK-30 
 
 

 
Specyfikacja niniejsza zawiera ... stron 

 
 



 

  

Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
l.p. Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 
2.  Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3.  Część III Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Część IIIA: Dokumentacja projektowa słuŜąca do opisu 

przedmiotu zamówienia: 
− Część IIIA/1 Projekt budowlany w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych 

− Część IIIA/2 Projekt wykonawczy 
− Część III/4 Przedmiar robót 
− Część III/5 Informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 
Część IIIB Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych 
 

 
 

 



Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice 
ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30 

Część I: Instrukcje dla Wykonawców 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część I: Instrukcje dla Wykonawców 
 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ci śnieniowa wraz z przył ączami 
w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina Kr zyŜanowice – 

ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27 ÷SK-30 

 

(Część I zawiera 26 stron) 



Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice 
ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30 

Część I: Instrukcje dla Wykonawców 
 

 2 

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
Spis treści:  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego........................................................................................................ 3 
2. Definicja Wykonawcy..................................................................................................................... 3 
3. Tryb udzielenia zamówienia ........................................................................................................... 3 
4. Opis przedmiotu zamówienia.......................................................................................................... 3 
5. Zamówienia częściowe.................................................................................................................... 4 
6. Zamówienia uzupełniające.............................................................................................................. 4 
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej..................................................................... 4 
8. Termin wykonania zamówienia ...................................................................................................... 4 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu ............................................................................................................. 4 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia .................................................. 8 
11. Wadium …. ................................................................................................................................... 9 
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy...................................... 10 
13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego .......................................................................................................... 11 
14. Opis sposobu przygotowania oferty............................................................................................ 12 
15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami..................................................... 14 
16. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty..................................................................................... 14 
17. Miejsce i termin otwarcia ofert ................................................................................................... 14 
18. Termin związania ofertą.............................................................................................................. 14 
19. Opis sposobu obliczenia ceny ..................................................................................................... 14 
20. Kryteria oceny ofert .................................................................................................................... 15 
21. Aukcja elektroniczna................................................................................................................... 15 
22. Tryb oceny ofert ......................................................................................................................... 15 
23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia .............................................................................................................................. 16 
24. Środki ochrony prawnej .............................................................................................................. 17 
25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.................................................. 17 
26. Podwykonawstwo........................................................................................................................ 18 
27. Wykaz załączników do niniejszych IDW .................................................................................. 18

  
 



Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice 
ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30 

Część I: Instrukcje dla Wykonawców 

 

3 
 

1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 

2. Definicja Wykonawcy 
Na potrzeby niniejszej SIWZ, za Wykonawcę - uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego.  

3. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, prowadzony zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

4. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie Robót obejmujących 
kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z przyłączami w Chałupkach, 
Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice – Budowa kanalizacji sanitarnej przy 
ulicy Kamykowej w Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30 oraz usunięcie w nich wszelkich 
wad. Zamówienie będzie wykonywane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla 
robót inŜynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC, wydanie 
1999, trzecie wydanie angielsko-polskie 2005). 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kamykowej 
w Chałupkach (odcinek SK-27÷SK-30), gmina KrzyŜanowice. W ramach inwestycji 
przewiduje się wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC, Dy 200 mm o 
długości 103,63 mb, na której zamontowanych zostanie 4 studni kanalizacyjnych z kręgów 
betonowych Ø 1200 mm.  
 
Wykonawca wykona i uzgodni z administratorem drogi, którym jest Urząd Gminy                  
w KrzyŜanowicach, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych. 
 
W ramach projektu przewiduje się równieŜ wykonanie 4 odgałęzień w kierunku przyszłych 
klientów kanalizacji zakończonych 4 studniami tworzywowymi o średnicy Ø 315 mm. 
Odgałęzienia wykonane zostaną z rur PVC Dy 160 mm o łącznej długości 22 m. Przy 
wykonywaniu kanalizacji głównej i odgałęzień wystąpi równieŜ konieczność wykonania 
zabezpieczeń dla skrzyŜowań z istniejącą siecią gazową. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej 
SIWZ.  
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 

 Słownictwo główne 

Główny 
przedmiot: 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych 

Dodatkowe 
przedmioty: 

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie  inŜynierii 
lądowej i wodnej 

 45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 

5. Zamówienia cz ęściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

6. Zamówienia uzupełniaj ące 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowe j 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

8. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące, w tym: 

- Data Rozpoczęcia: nie później niŜ 30 dni od daty wejścia Kontraktu 
w Ŝycie, 

- Czas na Ukończenie:  2 miesiące. 
 

9. Warunki udziału w post ępowaniu oraz dokumenty 
potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału w post ępowaniu 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 
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a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty 
dla kaŜdego z nich), 

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla 
kaŜdego z nich); 

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W 
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz 
łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: 

• jedno zamówienie na roboty budowlane obejmujące budowę kanalizacji 
sanitarnej o łącznej długości co najmniej 100 m. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są przedłoŜyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, 
Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie.  



Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice 
ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30 

Część I: Instrukcje dla Wykonawców 

 

6 
 

b) wskaŜe do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące 
osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywania przez nich 
czynności: 

• Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy – mający co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego w branŜy budowlanej, w tym doświadczenie w 
kierowaniu przynajmniej 1 kontraktem na roboty z sektora środowiska w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Osoba proponowana na to stanowisko 
powinna biegle władać językiem polskim lub dysponować kompetentnym 
tłumaczem we wszystkich godzinach pracy,  

• Kierownik Budowy  – mający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 
w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej przy co najmniej dwóch zadaniach 
inwestycyjnych, w tym jednym obejmującym budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane w zakresie 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe naleŜy 
rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert, 

• Kierownik Robót Sanitarnych – mający co najmniej 3 lata doświadczenia 
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci 
sanitarnych co najmniej przy dwóch zadaniach inwestycyjnych, posiadający 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 
oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm) lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Przez doświadczenie zawodowe naleŜy rozumieć okres od daty uzyskania 
uprawnień do daty składania ofert. 

UWAGA: Kierownikiem Budowy i Kierownikiem Robót Sanitarnych moŜe być 
jedna osoba jeŜeli spełnia łącznie warunki wymagane dla tych stanowisk.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłoŜyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej IDW, dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby przewidziane na stanowisko 
Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych posiadają wymagane 
uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie lub wcześniej obowiązujących przepisów, a 
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takŜe dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące 
warunki (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 złoŜyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego 
warunku) :  

a) posiadać za okres ostatnich 3 lat obrotowych średnie roczne przychody netto ze 
sprzedaŜy w wysokości nie mniejszej niŜ 500 000 PLN. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłoŜyć rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania 
finansowego, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody netto ze 
sprzedaŜy - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres.  

b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 100 000 PLN lub posiadać 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków 
finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności 
kredytowej w wymaganej wysokości.  

4) złoŜyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, moŜe być ono 
złoŜone przez kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w 
sytuacji jeśli kaŜdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo moŜe być 
złoŜone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złoŜone i podpisane 
przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. 

1. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. 
(Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w: 

1)  pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).b) i 9.1.1).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
Ŝe:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
 

2) pkt 9.1.1)c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 
 

2. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów, dokumenty, o których mowa powyŜej w pkt 9.2.1)a) i c) oraz 9.2.2) powinny 
być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Natomiast dokument, o którym mowa powyŜej w pkt 9.2.1)b), powinien być wystawiony 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów, jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej 
w pkt. 9.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9.3. IDW 
znajdują odpowiednie zastosowanie. 

4. W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niŜ określono w pkt 9.1.3), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu 
wszelkich innych danych finansowych. 

5. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”.  

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia  
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści 
następujące postanowienia: 
1) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) 

upowaŜniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 
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realizujących wspólnie Umowę. Lider upowaŜniony będzie takŜe do wystawiania 
faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na 
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

2) wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 

3) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niŜ czas trwania umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia, powiększony o okres rękojmi. 

 

11. Wadium 
1. Wysoko ść wadium. 
 

KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
 

4 000 zł 
(słownie: cztery tysiące złotych) 

 
2. Forma wadium 
1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin waŜności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy”. 
 

3) Postanowienia pkt. 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyŜej w 
pkt. 11.2.1)b) i 11.2.1)e). 
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3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 
 

Bank Spółdzielczy KrzyŜanowice, nr konta: 51 8474 0007 2000 0005 7214 0002 
 

z adnotacja : Wadium – nr ref.: PWK-ZP-341/1/09. 
  
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach Wykonawca 

składa w kasie Zamawiającego, przy czym w takim przypadku za termin doręczenia uwaŜa 
się datę wpływu do kasy.  

 
 
4. Termin wniesienia wadium 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
 
5. Zwrot wadium 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.  
 
6. Utrata wadium 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy. 
  

12. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania 
umowy 

1. Informacje ogólne 
Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy.  
 
2. Wysoko ść zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 7% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania nie 
później niŜ przed podpisaniem umowy.  

  
3. Forma zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy 
1)  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

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

 
Bank Spółdzielczy KrzyŜanowice, nr konta: 51 8474 0007 2000 0005 7214 0002 

 
3)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
4) JeŜeli 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.  

5) JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, stosuje się do niej 
odpowiednio treść pkt. 11.2.2) a) – d) IDW, a ponadto gwarancja lub poręczenie powinny 
być bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz powinno zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na 
pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego”.  

6) JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 
u.p.z.p. 

 
4. Zwrot zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy 
1) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, tj. od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót według klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków]. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niŜ  
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

13. Waluta, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane 
z realizacj ą niniejszego zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN. 
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14. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wymagania podstawowe 

1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ 
jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 
być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby 
do tego upowaŜnione (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).  

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej z niniejszą IDW formie.  

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 
2. Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 
kopia – kopia moŜe być kserokopią oryginału) i mieć formę pisemną. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy 
upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą 
być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii z wyjątkiem 
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pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie 14.1.4) niniejszej IDW, które naleŜy 
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy 
upowaŜnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

 
3. Zawarto ść oferty 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej IDW, 
b) Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik do Oferty, sporządzony na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do niniejszej IDW, 
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia 

sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień, 

e) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi naleŜyte wykonanie tych robót,  

f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

h) Przedmiar Robót wypełniony przez Wykonawcę (według wzoru znajdującego się 
w Części III SIWZ), 

i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW. 
2) PoŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści 

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 
4. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iŜ 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 
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15. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami 
Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie 
merytorycznym jest Krzysztof Baszczak – Prezes Zarządu- 0324195309, 604 634 557, 
natomiast w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest pani Sabina 
Adamek – specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (0-32) 419 53 09. 
 

16. Miejsce, termin i sposób zło Ŝenia oferty 
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w pokoju nr 
..... w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  10.08.2009r. do godz.  10:00 
 
Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

 

”  Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków 

 

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.: 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, 
Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice – ul. Kamykowa w Chałupkach 

odcinek SK-27÷SK-30 
Nie otwierać przed dniem: 10.08.2009r., godz: 10:30" 

 

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

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w pokoju nr - 
 

W dniu  10.08.2009 o godz.  10:30 
 

18. Termin zwi ązania ofert ą 
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

19. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
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2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, wyliczona na podstawie 
wypełnionego przez Wykonawcę Przedmiaru Robót (według wzoru znajdującego się w 
Części III SIWZ). 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku złoŜenia 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. 

 

20. Kryteria oceny ofert 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania;  

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 

najniŜszą cenę za realizację zamówienia. 
 
3. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.  

 
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 

zaoferowane w złoŜonych ofertach. 
 

21. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 

22. Tryb oceny ofert   

1. Wyjaśnienia tre ści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z 
zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty 
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2. Sposób oceny zgodno ści oferty z tre ścią niniejszej SIWZ 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŜeniem 
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert 

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

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe 
złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) 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 
2) u.p.z.p., niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

23. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia  

1.   Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6) jest niewaŜna: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SIWZ. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w punkcie 10.3 IDW. 

 
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.  
 
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 
  



Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice 
ul. Kamykowa w Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30 

Część I: Instrukcje dla Wykonawców 

 

17 
 

24. Środki ochrony prawnej 
1. Informacje ogólne 

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
art. 179 i n. u.p.z.p. 

2) Środkiem ochrony prawnej, o którym mowa w pkt. 24.1 niniejszej IDW są: 
a) protest, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p., 
c) Zamawiającemu – w zakresie skargi do sądu, organizacjom zrzeszającym 

Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 u.p.z.p. 
 
2. Protest 
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego na zasadach 
określonych w art. 180-183 u.p.z.p.  

 
3. Odwołanie 
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 
lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię 
Zamawiającemu. Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 
184-193 u.p.z.p. 
 
4. Skarga do s ądu 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art. 194-198 u.p.z.p. 

 

25. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
powyŜszych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. JeŜeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub 
drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone przez Wykonawcę w terminie, jeŜeli ich treść 
dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu w godzinach od 7:00 do 15:00 i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, w temacie wiadomości naleŜy podać 
numer referencyjny zamówienia. 
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26. Podwykonawstwo 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi 
w Formularzu Oferty. 

 

27. Wykaz zał ączników do niniejszych IDW  
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2.  Załącznik nr 1A Załącznik do Oferty 
3.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.  
4.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

niniejszego zamówienia 
5.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
Na: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, 

Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice – ul. Kamykowa w Chałupkach 
odcinek SK-27÷SK-30 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PWK-ZP-341/1/09 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez1:        
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imi ę i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)  
stawka podatku VAT: ........% 
podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN) 
z podatkiem VAT: ......................... PLN (słownie: ................................... PLN), 

4) niniejsza oferta jest waŜna przez 60 dni, 
5) akceptujemy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ, 
6) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w 

Części III SIWZ oraz wyjaśnieniami Zamawiającego do tego dokumentu. Zbadałem 

                                                 
1  Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 
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(zbadaliśmy), zrozumiałem (zrozumieliśmy) i sprawdziłem (sprawdziliśmy) te 
dokumenty i stwierdziłem (stwierdziliśmy), Ŝe nie zawierają błędów ani innych wad, 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 
zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązujemy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 
12 IDW, 

8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), [Ŝadne 
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej 
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 postępowania3: 

 
Strony w ofercie  
(wyraŜone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji 

od do 
    
    

 
11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia 

/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]4:  
l.p. Nazwa cz ęści zamówienia  
  
  

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upowaŜnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowoś
ć  

i data 

      
      

                                                 
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 1A – Załącznik do Oferty  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PWK-ZP-341/1/09 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

 
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

NA ROBOTY  

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWA WRAZ Z 
PRZYŁĄCZAMI W CHAŁUPKACH, RUDYSZWAŁDZIE I ZABEŁKOWIE – GMINA 
KRZYśANOWICE – UL. KAMYKOWA W CHAŁUPKACH ODCINEK SK-27÷SK-30 

 (Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 
Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o., 
ul. Kolejowa 2/1,  
47-450 Roszków 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

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

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

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

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

Nazwa i adres InŜyniera 1.1.2.4 & 1.3 
zostanie wyłoniony w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  2 miesiące 
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Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 
Szczególnych 

 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Elektroniczny system przekazywania 
danych 

1.3 

Telefaks oraz poczta elektroniczna. 
Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną 
lub telefaksem - winna być potwierdzona na 
piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 w Dacie Rozpoczęcia 

Kwota zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania Kontraktu 

4.2 
7% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT) określonej w Akcie 
Umowy 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(bez podatku VAT) określonej w Akcie 
Umowy za kaŜdy dzień opóźnienia płatne w 
PLN  

Maksymalna kwota kar za zwłokę  8.7 10% Ceny Kontraktowej  

Okres rękojmi 11.10 1 rok od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia 

Waluta płatności 14.15 PLN 

Terminy na przedłoŜenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) przed Datą Rozpoczęcia 

Minimalna kwota ubezpieczenia 
Robót i Sprzętu Wykonawcy 

18.2 120% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(bez podatku VAT) 

Minimalna kwota ubezpieczenia od 
roszczeń osób trzecich  

18.3 200 000 PLN za wypadek niezaleŜnie od 
ilości zdarzeń  

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron 
da drugiej Stronie powiadomienie o swoim 
zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do 
Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 

20.2 3 (trzech) 
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Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 
Szczególnych 

 

Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez 

20.3 

a) jednego wyznacza Prezes SIDIR 
(Stowarzyszenia InŜynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-
241 Warszawa, ul. Długa 44/50 lok. 101) 
lub osoba wskazana przez Prezesa  
lub 
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej 
(NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub 
osoba wskazana przez Prezesa, 

b) jednego wyznacza Wykonawca, 

c) jednego wyznacza Zamawiający 

 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upowaŜnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PWK-ZP-341/1/09 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): 

 
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w 
Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie – gmina KrzyŜanowice – uL. Kamykowa w 
Chałupkach odcinek SK-27÷SK-30 

2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 

4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia; 

5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie 
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  

 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PWK-ZP-341/1/09 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
l.p. Imię 

i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Doświadczenie Uprawnienia 

budowlane (numer, 
data wydania i zakres) 

1)   Kierownik Zespołu / 
Przedstawiciel Wykonawcy 

 nie dotyczy 

2)   Kierownik Budowy   
3)   Kierownik Robót Sanitarnych   
Do wykazu naleŜy dołączyć kopie uprawnień zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 9.1.2.b) niniejszej 
IDW. 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PWK-ZP-341/1/09 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OŚWIADCZAM(Y), śE:  
 
wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
zadania 

Opis zadania 
wskazujący, Ŝe 
roboty spełniają 

wymagania 
określone 
w punkcie 

9.1.2.a) IDW 

początek 
(data) 

zakończe
nie (data)  

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca 
(nazwa, 
adres, nr 
telefonu 

do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy5  

1.        
2.        

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyŜej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający naleŜytego 
wykonania roboty budowlanej skutkuje nieuznaniem danej roboty za naleŜycie wykonaną. 
 
PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i data 

      
      

 

                                                 
5  Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 


