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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Strzelinie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Brzegowa 69a

Miejscowość:  Strzelin Kod pocztowy:  57-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 717962900

Osoba do kontaktów:  Bogdan Lejman

E-mail:  jrp@jrp-strzelin.eu Faks:  +48 717962929

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zwikstrzelin.pl/

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Kontrakt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów
ściekowych”

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
miejscowość Chociwel - teren istniejącej oczyszczalni ścieków. gmina Strzelin, województwo dolnośląskie, kraj:
Polska

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
W zakres Robót objętych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i dostawa układu do prasowania
osadów ścieków oraz wykonanie remontu i modernizacji budynku prasy i hali przyczepy, a także dostosowanie
hali prasy do umieszczenia w niej urządzeń elektrycznych i sterowniczych prasy osadowej na terenie
oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Chociwel, w Gminie Strzelin. Ponadto przedmiotowy
zakres zamówienia obejmuje modernizację istniejących obiektów technologicznych.
Zadaniem systemu będzie wspomaganie procesu przeróbki osadów ściekowych powstających w trakcie
oczyszczania ścieków, które po zastosowaniu pras będą dostarczane do istniejącej instalacji suszenia
znajdującej się w hali suszarni solarnej celem ich wysuszenia. Instalacja umożliwia wykorzystanie tak
powstałego osadu na cele rolnicze lub utylizację poprzez współspalanie, na innych obiektach w przyszłości.
Zestawienie obiektów objętych modernizacją.
Obiekty istniejące objęte modernizacją:
• Stacja prasy osadów ściekowych i hala przyczepy
Nowe obiekty objęte budową:
• Nie przewiduje się budowy nowych obiektów.
Kontrakt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów
ściekowych”, jest częścią Projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pn. „Budowa kanalizacji w
Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach Programu
funkcjonalno-użytkowego.
Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego (zawartymi w
części informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami Kontraktu.
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej Kontraktu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Chociwelu” zrealizowanego w latach 2010-2012, który Wykonawca może na swoją odpowiedzialność
wykorzystać, do przeprowadzenia prac budowlano montażowych, które należy wykonać w ramach niniejszego
zamówienia.
Zamówienie obejmuje dostawę nowego urządzenia do prasowania osadów ściekowych powstających na
istniejącej oczyszczalni ścieków w Chociwelu (gmina Strzelin).
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi
(użytkowania) i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczanego sprzętu i urządzeń oraz dokonanie
konfiguracji sprzętu sieciowego. Sprzęt i Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy muszą być
fabrycznie nowe. Wraz z dostawą sprzętu i urządzeń należy dostarczyć dokumenty wydane przez producenta
takie jak instrukcje obsługi/użytkowania, schematy itp. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć stosowne
zaświadczenie, że oferowany sprzęt i urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z normami jakościowymi.
Realizacja zadania będzie się odbywać na terenie czynnym, co oznacza pracujący obiekt technologiczny
i prace należy prowadzić z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni. Należy przestrzegać porządku na
terenie budowy i zasad współżycia społecznego. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na
każde żądanie Zamawiającego w tracie realizacji Kontraktu.
Po wykonaniu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe polegające na rozruchu modernizowanych i
budowanych obiektów oczyszczalni ścieków. Rozruchowi należy poddać układy mechaniczne, hydrauliczne,
elektryczne i sterownicze.
Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników
Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – program
funkcjonalno-użytkowy).

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  28/02/2014  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/10/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Wadium
13.1 Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
20 000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100 groszy)
13.2 Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w 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. 2007 Nr 42, poz. 275).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem, być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna w ciągu 14 dni na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, część zamówienia której
zabezpieczenie dotyczy,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
- 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,
a także w przypadku, gdy Wykonawca:
• w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
3) Postanowienia pkt 13.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 13.2.1)b) i
13.2.1)e).
13.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank PKO BP I. o/Wrocław, nr rachunku: 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144.
Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu.
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Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty a kopii do kopii oferty.
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.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.1 Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
14.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania najpóźniej przed
podpisaniem umowy.
14.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank PKO BP I. o/Wrocław, nr rachunku: 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144.
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 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) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie
ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
e) kwotę gwarancji lub poręczenia,
f) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zgodnie z Warunkami podpisanej Umowy.
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6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 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.
14.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%
wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w punkcie 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Opis sposobu obliczenia ceny
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa
realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która to cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch
miejsc po przecinku).
3) Zaproponowana cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT w
obowiązującej stawce.
4) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5) Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny.
6) Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do wykonania
zamówienia (wszelkie koszty przygotowawcze, administracyjne, obowiązkowe wynikające z tytułu prowadzonej
działalności, koszty Dostaw, Materiałów, Urządzeń, Robót budowlanych, Usług, koszty personelu i specjalistów
kluczowych wykonujących zamówienie, wszelkie gwarancje, ubezpieczenia, licencje, pozwolenia na
użytkowanie itd.) i którą należy wpisać do Formularza Oferty.
7) Na wykonawcy ciąży obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
– PFU oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej
wszelkie roboty budowlane, dostawy, usługi - jakie są konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.
8) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II SIWZ we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Płatności będą dokonywane w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia
1 W przypadku konsorcjum, co do zasady warunki udziału w postępowaniu, mogą być one spełnione łącznie.
2 Dokumenty jakich wymaga Zamawiający na potwierdzenie braku wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia musi zostać złożone odrębnie przez wszystkich członków konsorcjum.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni dokument
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o ustanowieniu Pełnomocnika (oryginał pełnomocnictwa lub odpis notarialny, określający zakres czynności
prawnych, do których upoważniony jest pełnomocnik). Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim
umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia
umowy. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne
porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie w formie umowy regulującej współpracę
tych wykonawców. W/w Wykonawcy muszą wskazać Partnera upoważnionego do przyjmowania płatności
od Zamawiającego i do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy. Wskazany Partner zostanie
wpisany do umowy jako upoważniony do wyżej określonych czynności.
6 Spółkę cywilną traktuje się jak wykonawców składających ofertę wspólną.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
Termin wykonania zamówienia (czas na ukończenie o którym mowa w Kontrakcie):
• do dnia 30.09.2014 rok wykonanie całości Robót będących przedmiotem Kontraktu wraz z przekazaniem
do tego czasu kompletu Dokumentów Wykonawcy (m.in. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi
oraz każdego innego dokumentu koniecznego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Wskazany termin
obejmuje także przeprowadzenie rozruchu nowych Urządzeń oraz wykonanie wszystkich prób przewidzianych
w Kontrakcie.
• do dnia 30.10.2014 rok uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i potwierdzenie z PINB braku sprzeciwu o
zamiarze przystąpienia do użytkowania.
• 12 miesięcy okresu zgłaszania wad liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono
zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
• 36 miesięcy trwania okresu gwarancji jakości liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak
poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
• 36 miesięcy okresu trwania rękojmi liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono
zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
Planowany termin podpisania umowy 28.02.2014 r.

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać na żądanie Zamawiającego
i w zakresie przez niego wskazanym nie później niż na dzień składania Ofert spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w
art. 24 ust.1 u.p.z.p.:
warunku w zakresie:
1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie dokonuje skonkretyzowanego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia przedmiotowego
warunku.
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Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania
ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1
u.p.z.p.
Poniżej wskazano te okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 u.p.z.p.:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie ,jeżeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania.
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 u.p.z.p.,– Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [w przypadku wspólnego złożenia Oferty przez
wykonawców powinno być podpisane przez: każdego Wykonawcę spełniającego warunek lub upoważnionego
przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego oświadczenie];
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w punkcie 9.2 IDW podpunkt 5–8, 10 i 11, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w punkcie
9.2 IDW podpunkt 5–8, 10 i 11, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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 właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa:
• w punkcie 10.2 podpunkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• oraz w punkcie 10.2 podpunkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 30

określonym punkcie 9.2 IDW podpunkt 4–8,10 i 11 - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty. Spółkę cywilną traktuje się jak wykonawców
składających ofertę wspólną.
PONADTO DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ PONIŻSZE WYMAGANE DOKUMENTY,
KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
Wraz z Ofertą Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór proponowanego
oświadczenia Zamawiający załączył do IDW.
Zamawiający zgodnie z art. 25. ust. 1 podpunkt 2 - w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, żąda dostarczenia przez Wykonawcę
opisu produktu jaki ma zostać dostarczony – odpowiedni Wykaz Urządzeń został opracowany przez
Zamawiającego i dołączony do IDW. Wykaz musi zostać przez Wykonawcę uzupełniony i dostarczony wraz z
Ofertą.
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca wraz z Ofertą składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [proponowany wzór oświadczenia Zamawiający
załączył do IDW; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie musi być złożone oświadczenie podpisane przez pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wspólne oświadczenie podpisane łącznie przez
każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę. Dołączenie do oferty oświadczeń oddzielnie podpisanych
przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jest możliwe jedynie wtedy, kiedy każdy z tych
Wykonawców spełnia wszystkie warunki udziału samodzielnie],
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy dołączone
dokumenty, oświadczenia, wykazy potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy – z zastrzeżeniem
zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty, oświadczenia, wykazy nie potwierdzają
spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów, oświadczeń, wykazów).
Informacja dotycząca formy składanych oświadczeń i dokumentów
• W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
• Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W
przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
• 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.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
• Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii, potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez jego
pełnomocnika.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:
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średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia jest sobota.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzające wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku.
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego:
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy p.z.p.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków - Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca, który
powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że
będzie niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami
dysponował, zatem w treści złożonego oświadczenia
powinien zawrzeć istotne informacje w zakresie m.in.
określonej formy zaangażowania podmiotu trzeciego
w wykonanie zamówienia, przewidywanych zasad
współpracy, sposobu wykonywania zobowiązania,
zakresu udzielanego wsparcia. Z treści pisemnego
zobowiązania powinien bezspornie i jednoznacznie
wynikać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego,
czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p
- sytuacja ekonomiczna i finansowa, polega na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna
Wykonawcę posiadającego środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości minimum
700 000,00 zł.
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przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej korzysta Wykonawca,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten
podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego
dokumentu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art.
24 ust.1 u.p.z.p..
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy
dołączone dokumenty, oświadczenia, wykazy
potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie
spełnia” (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26
ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty,
oświadczenia, wykazy nie potwierdzają spełniania
warunków lub brak jest tych dokumentów, oświadczeń,
wykazów).
Informacja dotycząca formy składanych oświadczeń i
dokumentów
• W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
• Dokumenty są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
• Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
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wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
• Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane
lub, w przypadku kserokopii, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez
jego pełnomocnika.
W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie:
średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem
ukazania się ogłoszenia jest sobota.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu
wszelkich innych danych finansowych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia muszą wykazać na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym
nie później niż na dzień składania Ofert spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót (robót w zakresie
sprecyzowanym w zakładce minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów), określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
lub jeżeli Wykonawca zrealizował zamówienie którego
przedmiot odpowiada sprecyzowanemu wymaganiu
Zamawiającego w przedmiocie i zakresie, lecz
zakwalifikowano je jako dostawę wraz z montażem i
rozmieszczeniem sprzętu to należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia muszą wykazać na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym
nie później niż na dzień składania Ofert spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który
wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum
2 roboty budowlane polegające na przygotowaniu
budynku pod montaż kompletnej instalacji do
odwadniania osadów wraz z dostawą układu do
prasowania osadów – prasa taśmowa.
Jeżeli Wykonawca zrealizował zamówienie którego
przedmiot odpowiada wyżej opisanemu warunkowi,
lecz zakwalifikowano je jako dostawę wraz z montażem
i rozmieszczeniem sprzętu to Zamawiający żąda
wykazania, że ta dostawa została prawidłowo
zrealizowana w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający nie dokonuje skonkretyzowanego opisu
sposobu dokonania oceny spełnienia przedmiotowego
warunku w części dotyczącej dysponowania
potencjałem technicznym, konkretyzuje natomiast ten
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krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane należycie;
Dowodami o których mowa powyżej są:
• poświadczenie (dokument wystawiony przez odbiorcę
świadczenia wykonawcy np. referencje);
• w przypadku zamówień na roboty budowlane mogą to
być inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia np. protokół odbioru);
• w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.
W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz
lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika,
że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane, dostawy miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
Zalecane wzory wymaganych dokumentów i
oświadczeń stanowią załączniki do IDW.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku
w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień; Oświadczenie będzie
złożone w sprawie posiadania np. uprawnień
budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych jakich wymaga Zamawiający
konkretyzując warunek udziału w postępowaniu.
Zalecane wzory wymaganych dokumentów i
oświadczeń stanowią załączniki do IDW.
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego:
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy p.z.p.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

warunek w części dotyczącej dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za spełniającego warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna
Wykonawcę, który wykaże, iż dysponuje następującymi
osobami (specjalistami):
a) Przedstawiciel Wykonawcy - posiadający
wykształcenie wyższe; co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego w branży budowlanej.
b) Projektant branży sanitarnej posiadający:
min. 3 lata doświadczenia zawodowego w
projektowaniu w branży sanitarnej,
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania w branży sanitarnej w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
c) Projektant branży elektrycznej – posiadający:
min. 3 lata doświadczenia zawodowego w
projektowaniu w branży elektrycznej;
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83
poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;
d) Inżynier branży konstrukcyjno-budowlanej, –
posiadający:
min. 3 lata doświadczenia zawodowego w branży
konstrukcyjno-budowlanej;
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
e) Kierownik Budowy – posiadający:
min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami z
zakresu inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenie na
stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy
przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/
przebudowie oczyszczalni ścieków, w tym montażu
nowej linii do odwadniania osadu.
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potencjale technicznym, 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 zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca, który
powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że
będzie niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami
dysponował, zatem w treści złożonego oświadczenia
powinien zawrzeć istotne informacje w zakresie m.in.
określonej formy zaangażowania podmiotu trzeciego
w wykonanie zamówienia, przewidywanych zasad
współpracy, sposobu wykonywania zobowiązania,
zakresu udzielanego wsparcia. Z treści pisemnego
zobowiązania powinien bezspornie i jednoznacznie
wynikać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego,
czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy.
Zamawiający zwraca uwagę iż w przypadkach
korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia
podmiotu trzeciego, podmiot ten winien uczestniczyć
w realizacji zamówienia (wyrok. Sygn.akt KIO 790/10 z
dnia 17 maja 2010 r., . Sygn.akt KIO 2172/10 z dnia 19
października 2010 r.)
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art.
24 ust.1 u.p.z.p..
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy
dołączone dokumenty, oświadczenia, wykazy
potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie
spełnia” (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26
ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty,
oświadczenia, wykazy nie potwierdzają spełniania
warunków lub brak jest tych dokumentów, oświadczeń,
wykazów).
Informacja dotycząca formy składanych oświadczeń i
dokumentów
• W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83
poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień
budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym
należy przez to rozumieć okres pełnienia
sprecyzowanych dla poszczególnych osób funkcji:
od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty
składania oferty.
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem
polskim lub w przypadku braku znajomości języka
polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny
koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w
celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
Nie dopuszcza się łączenia funkcji poszczególnych
specjalistów.
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lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
• Dokumenty są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
• 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.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
• Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane
lub, w przypadku kserokopii, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez
jego pełnomocnika.
W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie:
średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem
ukazania się ogłoszenia jest sobota.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu
wszelkich innych danych finansowych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
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III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
9A/U/JRP/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  28/01/2014  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 28/01/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Sp. z o.o. ul. Brzegowa 69a 57-100
Strzelin
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

Tryb otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
• stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
• nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
• informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 

Kontrakt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu o urządzenie do odwadniania osadów
ściekowych”, jest częścią Projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pn. „Budowa kanalizacji w
Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”.
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko - Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa; działanie 1.1 gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM. Udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na
poziomie projektu - 85%.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze
wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria,
czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008.
Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i art.140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II SIWZ;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć Zamawiającemu - umowę regulującą
współpracę tych wykonawców, zawierające w swojej treści następujące
postanowienia:
1) związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia
publicznego,
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2) wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,
3) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
4) solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego,
5) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z
tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.
3. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku
do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział takie zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ i
określił warunki ich dokonania.
4. Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewidział zmiany istotne zawieranej umowy oraz określił
warunki takich zmian w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia (we wzorze umowy).
5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II SIWZ – Warunkach Szczególnych i
Ogólnych Kontraktu (stanowiących wzór Umowy – istotne dla Stron postanowienia).
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II SIWZ we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podwykonawstwo
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
Kryteria jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena .
3 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: cena –
100%.
4 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą)
najniższą cenę za realizację zamówienia. Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.
5 Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci • 100
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i".
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT w wysokości
wg. stawki obowiązującej w dniu składania ofert.
Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na postawie odrębnych przepisów nie są
zobowiązani do uiszczania VAT na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, winni w Formularzu Oferty podać cenę
z zerową stawką VAT. W takim przypadku Zamawiający – dla potrzeb oceny i porównania ofert – doliczy do
ceny ofertowej podatek od towarów i usług [VAT] w wysokości 23%.
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Podatek VAT płacony będzie w kwotach należnych, zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek
VAT na dzień wystawienia faktury.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI u.p.z.p.
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 u.p.z.p.
Środkami ochrony prawnej, są:
1. Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami u.p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.u. p z. p.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p.
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5. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP , albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
• 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
• 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione w art.180-198, ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące
skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a-198 g (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
16/12/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-170699
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 30 / 30

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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