Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

ZAPYTANIE OFERTOWE
(ZO)

na zadanie nr 7 pn . „Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną”
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Świdnica”.
przeprowadzane zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w oparciu o „Wewnętrzne procedury Świdnickiego
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zawierania umów dla zadań objętych projektem
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”, zwane dalej Regulaminem
(dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sgpk.pl)

DLA ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 418.000 EURO
KATEGORIA - USŁUGI
Niniejsze zapytanie ofertowe zawiera:
l.p.
1.
2.
3.

Oznaczenie
części
Część I
Część II
Część III

Nazwa części
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Niniejsze zapytanie ofertowe składa się z trzech części i zawiera: 53 strony (IDW), 14 stron (wzór umowy)
oraz 23 strony (OPZ).
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

7/POIS/2016

Bystrzyca Dolna, grudzień 2016r.
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica
tel.: 74 851-59-80, faks: 74 851-59-82, strona www.sgpk.pl
2. Definicje.
Projekt – oznacza przedsięwzięcie współfinansowane przez Fundusz Spójności pn.: „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”;
Fundusz Spójności – oznacza instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wdrażany na poziomie
wybranych państw;
Instytucja Pośrednicząca – oznacza Ministerstwo Środowiska (MŚ) w Warszawie;
Instytucja Wdrażająca – oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę o dofinansowanie Projektu;
Zamawiający – Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Bystrzyca Dolna 55A, 58-100
Świdnica;
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) – oznacza zespół Zamawiającego odpowiedzialny za zarządzanie,
nadzór i kontrolę nad wdrażaniem Projektu;
Umowa – oznacza podpisaną Umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą łącznie z
załącznikami stanowiącymi jej integralną część;
Okres zgłaszania wad – okres wynikający z Warunków Kontraktowych dla zamówień na roboty i
dostawy,
Zamówienia na roboty i dostawy – oznacza zadania wymienione i opisane w niniejszym OPZ. Określenia
Zamówienia na Roboty/dostawy, Kontrakty na Roboty/dostawy, Zadania używane w niniejszym OPZ
zamiennie są tożsame i oznaczają Zamówienia zlecane w ramach Projektu;
Kontrakty na Roboty i dostawy – oznacza Kontrakty (umowy) podpisane z wyłonionymi Wykonawcami
robót i dostawcami opisane w niniejszym OPZ, będące przedmiotem nadzoru Wykonawcy, a wchodzące w
skład Projektu;
Usługi – oznaczają wszelkie działania, opracowania, dokumenty jakie mają być wykonywane przez
Wykonawcę w ramach Umowy;
Roboty i dostawy – oznaczają stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane, łącznie
z projektami wykonawczymi, dostawami sprzętu i urządzeń, dla zrealizowania Projektu;
Strona lub Strony – oznacza strony Umowy, czyli Zamawiającego lub Wykonawcę;
Wykonawcy Robót – oznacza firmę/ osoby prawne wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, realizujące Kontrakty na Roboty;
Warunki FIDIC – czerwona książka oznacza Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez Zamawiającego przygotowane i 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, dostępne pod adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, PL 00-074
Warszawa, ul. Trębacka 4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail:
biuro@sidir.pl;
Warunki FIDIC – żółta książka oznacza Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i
Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawcę przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację
Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, dostępne
pod adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, PL 00-074 Warszawa, ul.
Trębacka 4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl;
Wynagrodzenie – oznacza cenę, zaoferowaną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego;
Wykaz cen – oznacza Wykaz Cen przedłożony w ofercie Wykonawcy;
Koszty kwalifikowalne – oznacza wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego, przewidziane w
Decyzji IP i bezpośrednio związane z Projektem;
Kwalifikowalność wydatków – oznacza spełnienie przez wydatki poniesione warunków określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r. oraz Decyzji KE z dnia
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16.12.2014r. dotyczącej zatwierdzenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(POIiŚ);
Wytyczne
– oznacza aktualne wytyczne dotyczące zasad realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) publikowane na stronach internetowych NFOŚiGW.
3. Tryb udzielania zamówienia.
1) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w oparciu o „Wewnętrzne
procedury Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zawierania umów
dla zadań objętych projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Świdnica” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach zwane dalej Regulaminem.
2) Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski.
4. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Projektu wraz z Pomocą
Techniczną w ramach realizacji Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Świdnica”, dla niżej wymienionych zadań ujętych w Projekcie:
Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie,
Zadanie nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie,
Zadanie nr 4: Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. Świdnica,
Zadanie nr 5: Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
Zadanie nr 6: Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie,
Zadanie nr 8: Działania Informacyjno-Promujące.
Inżynier będzie nadzorował zadania na roboty realizowane wg czerwonej i żółtej książki
Warunków Kontraktowych FIDIC.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III – Opis Przedmiotu
Zamówienia
3) Rodzaj zamówienia: Usługi
4) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi,
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego,
71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego,
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
79140000-7 – doradztwo prawne i usługi informatyczne
5. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej.
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
4) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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8. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: 31.10.2020r. w tym 12 miesięcy świadczenia
usług w okresie zgłaszania wad dla Robót po zakończeniu ostatniego z kontraktów na roboty.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków.

tych

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w części 9a niniejszego zapytania
ofertowego.
2) Spełnią niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
I. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i zawodowy)
W zakresie zdolności zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, należycie
wykonał:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

co najmniej 1 usługę Pomocy Technicznej dla projektu z zakresu gospodarki wodnościekowej lub ochrony środowiska o wartości usługi minimum 100 000 zł (sto tysięcy
złotych) netto,
co najmniej 1 usługę Inżyniera Kontraktu (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC
lub równoważnych*) przez cały okres inwestycji, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia,
tj. pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami ustawy prawo budowlane, przy budowie obiektów gospodarki wodno-ściekowej
o wartości nadzorowanego zamówienia (umowy o roboty lub umowa o roboty z
projektowaniem) wynoszącego minimum 6 mln zł netto (sześć milionów złotych),
dotyczącego budowy co najmniej 5 km kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej oraz
co najmniej 1 przepompowni ścieków,
co najmniej 1 usługę inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy prawo
budowlane obejmujące kompleksowy nadzór nad renowacją przy uszczelnieniu co najmniej
1 km kanałów sanitarnych metodami rękawa utwardzanego, przez cały czas okres
inwestycji, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia,
co najmniej 1 usługę obejmującą organizację, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z
zakresu zarządzania liniowym projektem infrastrukturalnym lub zasad realizacji kontraktów
FIDIC lub równoważnych*,
co najmniej 1 usługę obejmującą organizację, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
zamykania projektu dotyczącego budowy kanalizacji, w tym rozliczenia efektu ekologicznego
oraz rzeczowego,
co najmniej 1 usługę opracowania raportu końcowego lub wniosku o płatność końcową
projektu zawierającego analizy, obliczenia i rozliczenie efektu rzeczowego i ekologicznego
projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości minimum 6 mln zł
netto.
*Warunki Kontraktowe uznane za równoważne winny posiadać następujące cechy spełnione
łącznie:
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Warunki winny określać prawa i obowiązki Stron - uczestników procesu
inwestycyjnego,
Warunki winny być opracowane dla określonego typu inwestycji - tj. roboty
budowlane lub budowlane z projektowaniem,
Warunki winny mieć charakter międzynarodowy (tj. opracowane przez instytucję o
charakterze międzynarodowym lub przeznaczone dla inwestycji mogących
podmiotowo lub przedmiotowo wykraczać poza granice jednego państwa),
Warunki powinny zawierać i określać rolę odrębnego podmiotu zarządzającego
inwestycją w imieniu inwestora (tj. Inżyniera Kontraktu lub innego podmiotu o takim
charakterze).
Za zrealizowane usługi Inżyniera Zamawiający uzna takie usługi, w których Inżynier wydał
Wykonawcy Robót Świadectwo Wykonania w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC
lub doprowadził do wydania innego równoważnego dokumentu.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wykazu usług zgodnie z Załącznikiem nr 3 z załączeniem dowodów,
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa
powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą
wątpliwości, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje następującymi osobami, które na dzień składania ofert
spełniają następujące wymagania:
a)

b)

c)

Kierownik zespołu - Inżynier Rezydent (ekspert nr 1) – posiadający wykształcenie
wyższe techniczne, co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5
letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz doświadczenie w
zarządzaniu budową w charakterze Inżyniera Rezydenta - Kierownika zespołu dla co
najmniej 2 zakończonych projektów infrastrukturalnych (dla których wydane zostało
Świadectwo Przejęcia w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub inny
dokument równoważny) z zakresu gospodarki wodno - ściekowej lub ochrony
środowiska, o wartości co najmniej 6 mln zł, realizowanej zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi FIDIC (lub innymi równoważnymi warunkami kontraktowymi),
Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (ekspert nr 2) – posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydanych zgodnie z Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub uprawnienia
tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność
do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie
w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót, w tym
co najmniej 1(jednej) roboty obejmującej budowę lub przebudowę sieci wod-kan o
długości min 5 km.
Inspektor nadzoru w branży drogowej (ekspert nr 3) – posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności
drogowej bez ograniczeń wydanych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na
podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do
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odpowiedniej Izby samorządu zawodowego, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy
na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót.
d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i AKPiA (ekspert nr 4) – posiadający
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych wydanych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na
podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do
odpowiedniej Izby samorządu zawodowego, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy
na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót posiadający oraz
najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub wykonawstwie urządzeń
automatyki i sterowania.
e) Inspektor nadzoru nad renowacją sieci (ekspert nr 5) – posiadający wykształcenie
techniczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy renowacji rurociągów
metodami rękawa utwardzonego lub renowacji panelami GRP oraz doświadczenie w
nadzorowaniu 1 (jednego) zadania dotyczącego renowacji min. 1 km rurociągów
metodami rękawa utwardzonego lub renowacji panelami GRP.
f) Ekspert ds. rozliczeń finansowych i raportowania (ekspert nr 6) – posiadający
wykształcenie techniczne oraz doświadczenie w rozliczaniu robót budowlanomontażowych realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub
równoważnych, z zastosowaniem systemu informatycznego, który umożliwiał
tworzenie i weryfikację kart obmiaru, automatyczne generowanie dokumentów
rozliczeniowych, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów dla co
najmniej 1 projektu infrastrukturalnego realizowanego w oparciu o Kontrakty FIDIC lub
równoważnych z wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa wyżej o
wartości nie mniejszej niż 3 mln zł.
g) Szkoleniowiec 1 (ekspert nr 7) – posiadający wykształcenie wyższe techniczne lub
związane z zarządzaniem, posiadający doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2
szkoleń z zakresu zarządzania projektem infrastrukturalnym, znajomość metodyk
zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem IPMA, PRINCE2 lub PMP wydanym
co najmniej 12 miesięcy przed terminem składania ofert oraz co najmniej 2 letnie
doświadczenie praktyczne w zarzadzaniu projektem infrastrukturalnym jako kierownik
zespołu po stronie Zamawiającego, inżyniera lub wykonawcy.
h) Szkoleniowiec 2 (ekspert nr 8) – posiadający wykształcenie wyższe techniczne,
posiadający doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu kontraktów
FIDIC, co najmniej 2 letnie doświadczenie praktyczne w realizacji kontraktów FIDIC po
stronie Zamawiającego, Inżyniera lub Wykonawcy.
i) Radca Prawny (ekspert nr 9) – posiadający wykształcenie wyższe prawnicze (radca
prawny, adwokat), praktyczna znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych
związanych z realizacją zamówień publicznych, co najmniej 3 letnie doświadczenie
zawodowe przy obsłudze po stronie zamawiającego postępowań dla inwestycji
infrastrukturalnych liniowych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków
publicznych.
j) Specjalista ds. procedur (ekspert nr 10) – posiadający wykształcenie wyższe oraz
doświadczenie w opracowaniu i wdrożeniu procedur dla co najmniej 2 zespołów
realizujących projekty infrastrukturalne ze środków publicznych.
k) Specjalista ds. zamówień publicznych (ekspert nr 11) - posiadający wykształcenie
wyższe prawnicze, administracyjne lub ukończone studia podyplomowe w zakresie
zamówień publicznych, praktyczna znajomość przepisów prawa zamówień
publicznych, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze po stronie
zamawiającego postępowań przetargowych dla inwestycji infrastrukturalnych
liniowych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków publicznych.
l) Specjalista ds. przygotowania dokumentacji przetargowej (ekspert nr 12) –
posiadający doświadczenie w opracowaniu co najmniej 5 opisów przedmiotu
zamówienia i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót na budowę lub
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przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, doświadczenie w opracowaniu
co najmniej 3 opisów przedmiotu zamówienia na renowację rurociągów metodą rękawa
utwardzanego.
* Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC należy rozumieć wszelkie tożsame ogólne
warunki i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych mające odzwierciedlenie w
prawie międzynarodowym, na podstawie których sporządzona została umowa na roboty
budowlane np.: Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB
(Niemcy), JTC lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).
Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wymienionych powyżej
w punktach b-e) jeżeli przedstawione osoby będą posiadały uprawnienia tożsame wydane w
państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Wszystkie wymienione wyżej osoby winny władać językiem polskim w mowie i piśmie w
stopniu pozwalającym na realizacje powierzonych obowiązków. W innym wypadku
Wykonawca winien zapewnić na czas realizacji zamówienia odpowiednią ilość
wykwalifikowanych tłumaczy.
Wymienione wyżej osoby przedstawione w Ofercie Wykonawcy nie mogą prowadzić lub
podejmować się obowiązków w ramach innych zobowiązań, w taki sposób który
uniemożliwiłby prawidłowe wykonywanie obowiązków wykonywanych w ramach
przedmiotowego zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów techniczne
lub zawodowe Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W razie potrzeby Wykonawca obowiązany jest zaangażować również innych
specjalistów (ekspertów), o ile okaże się to niezbędne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji ekspertów przez te
same osoby, poza możliwością:
-

połączenia funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta z funkcją Szkoleniowca i/lub
funkcji Specjalisty ds. procedur przez jedną osobę,
- połączenia funkcji Inspektora nadzoru w branży sanitarnej z Inspektorem nadzoru nad
renowacją sieci.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wykazu kadry zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW.
II. posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna
sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku).
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.: 50 000 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł
(dwieście tysięcy złotych).
2.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w pkt 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
żąda przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu/ów, który/e określi/ają w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia; zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia; czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w
pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt. 2.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 1 ppkt 2) przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach
niż określono to w pkt 2, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji
ogłoszenia
o
zamówieniu
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, ten sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu na
stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

9a. Podstawy wykluczenia z postępowania
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
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2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny,
3) skarbowe,
4) 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);
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 2;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10.Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. Poz. 437)
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
14. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
15. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
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zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do niniejszej IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Do oferty Wykonawca musi również dołączyć Wykaz Cen sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej IDW, Parametry oferowanego systemu
informatycznego - zgodnie z załącznikiem nr 1B do IDW oraz Wykaz wykonanych usług
sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej IDW i Wykaz kadry sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej IDW. Wykaz wykonanych usług i wykaz kadry są wymagane ze
względu na konieczność dokonania oceny ofert w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, tj.
kryterium „doświadczenie zawodowe wykonawcy” i kryterium „doświadczenie ekspertów”.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3) Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 1.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi do oferty
dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
6) Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
7) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
7.2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie części 9a ppkt 13 niniejszej IDW;
7.4) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 3 do IDW). Wykaz musi potwierdzać doświadczenie Wykonawcy w zakresie szczegółowo
określonym w części 9 niniejszej IDW.
7.5) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr4
do IDW). Wykaz musi potwierdzać dysponowanie osobami (Ekspertami) szczegółowo
określonymi w części 9 niniejszej IDW.
7.6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wysokosci min. 50 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert,
7.7) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min 200 000 zł.
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, do oferty należy
dołączyć dokumenty określone w pkt 7 ppkt 1-3 dotyczące każdego z wykonawców składających
ofertę wspólnie.
9) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w części 9 pkt 1 niniejszej
IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w części 9 pkt. 2 niniejszej
IDW, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 7 ppkt 1-3.
10)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w części 8a ppkt 12 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 1-3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
11.1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
11.2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
12) Dokument, o który mowa w pkt 11.2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 11.1) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert.
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13) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt. 12 stosuje się.
14) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15) Ocena spełnienia przedstawionych w części 9 i 9a warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczeniu z postępowania zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie
spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki
Wykonawca spełnia.
16) W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie części 9a ppkt 1 niniejszej
IDW, z zastrzeżeniem pkt 24 i 25.
17) Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub ustanowionego Pełnomocnika, z zastrzeżeniem, iż
oświadczenia, o których mowa w części 9 pkt 1 i części 9a niniejszej IDW dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w części 9 pkt 2 oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
18) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w części 9 pkt 2 niniejszej IDW, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
19) W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem
– dnia ....................” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy).
20) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości
21) Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te
dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.
22) Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń o których mowa w pkt
części 9 niniejszej IDW, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym
istniejącym w chwili ich składania.
23) W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ
na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
24) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności określonych w części 9 i 9a niniejszej IDW, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
25) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania .
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11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej
Konsorcjum) powinni współnie (łącznie) spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10
niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zaleca się ażeby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim wypadku do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do
reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Zamawiający zastrzega, iż przed zawarciem umowy o realizację niniejszego zamówienia
z Wykonawcami wspólnie ubiegającycmi się o niniejsze zamówienie, może zażądać przedstawienia
umowy/porozumienia, które w swej treści zawierać będzie następujące postanowienie:
- wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego,
- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być
zrealizowanie zamówienia),
- oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi,
- określenie lidera Konsorcjum,
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
12. Wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych).
2) Forma wadium:
2.1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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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),
2.2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib, w przypadku Konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę
wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w części 10 pkt 24 i 25 IDW, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w części 10 pkt 1, 7 i 10 lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy”.
2.3) postanowienia pkt 3.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt
2 ppkt 1) lit. b) i e) niniejszej IDW.
3) Miejsce i sposób wniesienia wadium.
3.1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na
rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 22 1600 1462 1837 4284 1000 0001
3.2) w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić
ORYGINAŁ gwarancji (chyba, że z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, że
Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od tego
kto posiada oryginał gwarancji, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. –
wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę).
3.3) Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas
umieścić go w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości
– „wadium” (tak by Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem
się, ze wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W każdym razie gwarancja musi być
wniesiona przed upływem terminu składania ofert (niezależnie od formy wadium).
4) 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.
5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6.
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6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9) Utrata wadium.
9.1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9.2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w części 10 pkt 24 lub 25 niniejszej IDW, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w części 9 lub 9a lub oświadczenia, o którym mowa w części 9 pkt 1,
pełnomocnictw, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej .
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia

2)

3)

4)
5)

6)
7)

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone 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 (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359).
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający wymaga
przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia na okres realizacji zamówienia oraz na
okres udzielonej gwarancji.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 100% po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
w terminie do 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność końcową przez
NFOŚiGW).
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14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze ZO
dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
15. Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1. Wymagania podstawowe.
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia,
b) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym ZO, a treść
oferty musi odpowiadać ściśle treści niniejszego ZO,
c) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby,
d) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez
pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem
stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
e) wzory dokumentów dołączonych do niniejszego ZO powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszym ZO formie,
f) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
Wykonawcy i jego siedziby,
g) dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.2. Forma oferty
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i
format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4,
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
b) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszego
ZO i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo
lub ręcznie czytelnym pismem,
c) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego ZO powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu,
d) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie,
e) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osób) 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,
f) 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,
g) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w
przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4, w formie oryginału lub kopii
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h)
i)

poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej IDW muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być
potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa,
w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z
oryginałem – dnia ....................” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy),
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

15.3. Zawartość oferty.
15.3.1 kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
niniejszej IDW,
b) Wykaz Cen, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1A do niniejszej IDW,
c) Parametry oferowanego systemu informatycznego, zgodnie z Załącznikiem nr 1B do
IDW,
d) Dokumenty, oświadczenia i wykazy określone w części 10 niniejszej IDW,
e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
f) 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,
15.3.2. pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
15.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w
Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podawane są podczas otwarcia ofert, tj.:
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertcie .
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie merytorycznym :
Zofia Gruszecka
faks: 74 851 59 82
adres poczty elektronicznej jrp.zg@sgpk.pl
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
Sebastian Pietraga
faks: 74 851 59 82
adres poczty elektronicznej sgpk@sgpk.pl
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17. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert.
1)

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Bystrzyca Dolna 55A, 58100 Świdnica, sekretariat - w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

2)

14.12.2016 r.

do godziny

10 00

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A,
58-100 Świdnica
Oferta na zadanie nr 7 pn.: ,,Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną”
dla Projektu pod nazwą:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”
Nie otwierać przed dniem ………..2016 r.…..: do godziny ……00………

3)

Na kopercie (paczce, opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4)

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie oferty przed jej przypadkowym otwarciem, tj. za
prawidłowe opisanie.

5)

W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do
siedziby Zamawiającego.

6)

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1)
2)

3)

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu do składania ofert.
Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr......”.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego
przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia
należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę
(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

19. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, biuro JRP.
w dniu

14.12.2016 r.

o godzinie

1015

2) Tryb otwarcia ofert.
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a) otwarcie ofert jest jawne,
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na
sfinansowanie zamówienia,
c) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania,
d) koperty (paczki, opakowania) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek, opakowań) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty,
e) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, poda obecnym:
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- informację dotyczącą ceny oferty,
3) na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im
niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyżej w pkt. 2 ppkt b i c.
20. Termin związania ofertą.
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty
wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
4) Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
21. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją usługi,
wynikające wprost z określonego w ZO opisu przedmiotu zamówienia.
3) Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi
uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej IDW, wszelkie
zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu
zamówienia.
4) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.
5) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW,
która musi być zgodna z ceną netto wskazaną w wierszu "Razem Pomoc Techniczna + Inżynier
Projektu" w Wykazie Cen (stanowiącym Załącznik nr 1A do niniejszej IDW) powiększoną o
należny podatek VAT 23%.
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6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II
niniejszego ZO – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9) Zamawiający poprawi w ofercie:
9.1)oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie
mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
wyrazu lub jego części,
9.2) oczywiste omyłki rachunkowe, w tym przyjmie iż:
a) prawidłowo podano cenę ryczałtową w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej
IDW, bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, Zamawiający zastrzega, iż
katalog wymieniony w lit. a) i b) niniejszego punktu nie wyczerpuje możliwości
oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również
konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek,
9.3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
22. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia.
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania,
1.2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p.

Kryterium

Waga Kryterium

1.
2.

Cena (C)
Doświadczenie zawodowe
Wykonawcy (DZW)
Doświadczenie ekspertów
(DE)

60 %

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta
60 pkt

30 %

30 pkt

10 %

10 pkt

3.

3) Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:

Px (C) =

C min
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gdzie:
Px (C)
Cmin
Cx

Cx
ilość punktów jakie otrzyma oferta „x" za kryterium „Cena”
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena oferty „x"

4) Zasady oceny kryterium „ Doświadczenie zawodowe Wykonawcy” (DZW).
W przypadku tego kryterium oceniane będzie doświadczenie zawodowe Wykonawcy.
Wykonawca w Załączniku nr 3 do IDW winien wskazać listę usług, w ramach których w ostatnich
3 latach przed terminem składania ofert lub jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy, to
w tym okresie należycie wykonał:
4.1) usługi Pomocy Technicznej dla projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej lub
ochrony środowiska o wartości usługi minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych) netto,
4.2) usługi Inżyniera Projektu (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub
równoważnych*) przez cały okres inwestycji, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia,
tj. pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami ustawy prawo budowlane, przy budowie obiektów gospodarki wodnościekowej o wartości nadzorowanego zamówienia (umowy o roboty lub umowa o roboty
z projektowaniem) wynoszącego minimum 6 000 000 zł netto (sześć milionów złotych),
dotyczącego budowy co najmniej 5 km kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej
oraz co najmniej 1 przepompowni ścieków.
Zamawiający przyzna 1 pkt za każdą wykazaną usługę Pomocy Technicznej lub Inżyniera
Projektu spełniającą ww. warunek ponad wymagania stawiane dla spełnienia warunków
udziału Wykonawcy. Zamawiający nie przyzna punktów, za usługi wykazane w celu
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w części 9 IDWWykonawca, którego wykaz zawierał będzie wyłącznie po jednej z ww. usług otrzyma 0 pkt.
Przykład:
Wykonawca, który w wykazie wykonanych usług sporządzonym według załącznika nr 3 do IDW
wskaże 2 usługi Pomocy Technicznej oraz 2 usługi Inżyniera Projektu, gdzie każda z wykazanych
usług będzie potwierdzała spełnianie warunku udziału w postępowaniu, otrzyma w niniejszym
kryterium oceny ofert 2 pkt – 1 pkt za usługę Pomocy Technicznej i 1 pkt za usługę Inżyniera
Projektu. Warunkiem przyznanie punktu/punktów będzie dołączenie do wykazu wykonanych
usług dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Px (DZW) =
gdzie:
Px (DZW)
DZWmax
DZWx

DZWx
----------------------------------DZWmax

30

ilość punktów jakie otrzyma oferta „x" za kryterium DZW
Najwyższa liczba punktów spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Liczba punktów oferty „x"

5) Zasady oceny kryterium „ Doświadczenie ekspertów” (DE).
W przypadku tego kryterium oceniane będzie doświadczenie zawodowe osób biorących udział w
realizacji zamówienia tj.:
5.1) eksperta nr 2 – inspektora nadzoru w branży sanitarnej,
5.2) ekspert nr 5 – inspektor nadzoru nad renowacją sieci,
5.3) eksperta nr 6 – eksperta ds. rozliczeń finansowych i raportowania.
Wykonawca w Załączniku nr 4 do IDW winien wykazać, iż dysponuje w/w osobami, które na
dzień składania ofert spełniają następujące wymagania:
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Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (ekspert nr 2) – posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydanych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie
starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego
oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego
lub kierownika robót, w tym co najmniej 1(jednej) roboty obejmującej budowę lub przebudowę
sieci wod-kan o długości min 5 km,
Inspektor nadzoru nad renowacją sieci (ekspert nr 5) – posiadający wykształcenie
techniczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy renowacji rurociągów metodami
rękawa utwardzonego lub renowacji panelami GRP oraz doświadczenie w nadzorowaniu 1
(jednego) zadania dotyczącego renowacji min. 1 km rurociągów metodami rękawa utwardzonego
lub renowacji panelami GRP,
Ekspert ds. rozliczeń finansowych i raportowania (ekspert nr 6) – posiadający wykształcenie
techniczne oraz doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano-montażowych realizowanych w
oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważnych, z zastosowaniem systemu
informatycznego, który umożliwiał tworzenie i weryfikację kart obmiaru, automatyczne
generowanie dokumentów rozliczeniowych, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu
raportów dla co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego realizowanego w oparciu o Kontrakty
FIDIC lub równoważnych z wykorzystaniem systemu informatycznego o wartości nie mniejszej
niż 3 mln zł.
Zamawiający przyzna 1 pkt za każdą wykazaną przez eksperta nr 2 nadzorowaną robotę
obejmującą budowę lub przebudowę sieci wod-kan o długości min 5 km, 1 pkt za każdą wykazaną
przez eksperta nr 5 nadzorowaną robotę obejmującą renowację min. 1 km rurociągów metodami
rękawa utwardzonego lub renowacji panelami GRP oraz 1 pkt za każdy wykazany przez eksperta
nr 6 projekt infrastrukturalny realizowany w oparciu o Kontrakty FIDIC lub równoważne z
wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa wyżej o wartości nie mniejszej niż 3
mln zł spełniającą ww. warunek ponad wymagania stawiane w warunkach udziału Wykonawcy.
Zamawiający nie przyzna punktów, za usługi wykazane w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu określonego w części 9 IDW- Wykonawca, którego wykaz zawierał
będzie wyłącznie po jednej z ww. usług otrzyma 0 pkt. Przykład:
Wykonawca, który w wykazie kadry sporządzonym według załącznika nr 4 do IDW wykaże, iż
ekspert nr 2 nadzorował 2 roboty budowlane, ekspert nr 5 nadzorował 1 roboty spełniające ww.
warunki oraz że ekspert nr 6 rozliczył 2 projekty spełniające ww. warunek, otrzyma w niniejszym
kryterium oceny ofert 2 pkt – 1 pkt za wykazaną robotę nadzorowaną przez eksperta nr 2, 0 pkt
za eksperta nr 5 i 1 pkt za wykazanie rozliczenia projektu przez eksperta nr 6.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Px (DE) =
gdzie:
Px (DE)
DEmax
DEx

DEx
-----------------------------------

10

DEmax
ilość punktów jakie otrzyma oferta „x" za kryterium DE
Najwyższa liczba punktów spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Liczba punktów oferty „x"

6) Łączna ocena punktowa oferty x (Px) będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą
wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:
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Px = Px (C) + Px (DZW) + Px (DE)
7) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
8) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
23. Tryb oceny ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków
przewidzianych prawem.
4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
5) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.Zamawiający
odrzuca ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d) Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
e) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
g) w przypadku opisanym w cześći 24 pkt 3 niniejszej IDW.
24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
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zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację ,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o której
mowa w pkt 1 ppkt 1 na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
zostanie wezwany przez Zamawiającego do dokonania prezentacji zaoferowanego systemu
informatycznego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Prezentacja będzie
miała na celu zweryfikowanie, czy zaoferowany system spełnia wszystkie wymogi określone w
OPZ – część III ZO. W przypadku stwierdzenia w trakcie prezentacji, iż system nie spełnia
którejkolwiek funkcji określonej w OPZ Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy oraz wybierze
jako najkorzystniejszą ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie odrębnym pismem
powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia
5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w części II ZO.
6) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,
- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszego ZO,
7) Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8) Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału
zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany
dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis
umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
9) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
b) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.
10) Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą przed upływem powyższych terminów jeżeli
w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.
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11) Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszego ZO - Wzór
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
25. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów.
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer 74 851 59 82 (za wyjątkiem oferty, którą
należy złożyć pisemnie) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail jrp.zg@sgpk.pl.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z
ich treścią.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający odpowie
na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano ZO, nie ujawniając przy tym źródła zapyta
wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ponadto treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy może przedłużyć terminu składania ofert.
Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści ZO.
7) Pytania należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego:
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A,
58-100 Świdnica
z dopiskiem
Zapytanie ofertowe dla zadania nr 7:
„Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną” dla projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ZO a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może
zmienić treść ZO.
9) Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści ZO, o których mowa w pkt 26.5 niniejszej IDW,
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ZO i zamieści
na swojej stronie internetowej
27. Podwykonawstwo.
1) Informacje ogólne.
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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b)
c)

d)

e)
f)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm. Wskazanie
niniejszego nastąpi w Formularzu ofertowym.
W związku z tym, iż usługa będzie wykonywana w miejscu podlegającym bezpośredniemu
nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usługi.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia, określonej w załączniku nr 1 – Formularz Oferty
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

2) Postanowienia dotyczące umowy o podwykonawstwo.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.
28. Zmiany postanowień zawartej umowy
Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
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 niniejszego zapytania ofertowego;
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
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3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 28.1) powyżej,
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu pkt 28.5;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
3. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną
wartość zmiany umowy, o której mowa w pkt 28.2.2).c, pkt 28.2.3).b i pkt 28.2.6, ustala się w oparciu o
wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy
lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z
umowy,
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacji gdy nastąpi:
I. Zmiana Czasu Ukończenia Usługi Inżyniera Projektu, która będzie wynikała:
1. ze zmian Czasu na Ukończenie Robót lub Dostaw, które Inżynier będzie nadzorował
spowodowanych:
1) siłą wyższą, o której mowa w Warunkach Kontraktowych na roboty budowlane lub dostawy,
2) warunkami atmosferycznymi potwierdzonymi przez właściwą stację meteorologiczną:
a) katastrofy żywiołowe, o których mowa w Warunkach Kontraktowych na roboty
budowlane lub dostawy,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów – to jest przerwy
spowodowane długotrwałymi, ciągłymi opadami deszczu, trwającymi min 2 tygodnie,
3) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych i nadziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów;
b) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
c) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywane w IDW.
4) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:
a) wstrzymanie realizacji umowy na roboty budowlane lub dostawy przez Zamawiającego;
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b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń;
5) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego
konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;
6)

zmianami wynikającymi z klauzuli: 1.9, 2.1, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.9, 10.3, 16.1, 17.4, 19.4
Warunków Kontraktowych odpowiednio na roboty budowlane lub dostawy;

7)

przedłużeniem procedury zawarcia Umowy na roboty budowlane lub dostawy

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie I. czas na
Ukończenie Usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i
nie dłużej niż o 2 miesiące. Powyższe zmiany nie mogą pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

II.

Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1) zmiana związana z koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym
grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określania w chwili zawierania umowy
Zmiana, o której mowa w pkt. II.1) nie może stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
2) Zmiany organizacji spełniania świadczenia:
Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku
informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.
Zmiana, o której mowa w pkt II.2) nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia oraz czasu
realizacji.

III. Zmiana płatności:
Zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie
spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.

IV. Pozostałe zmiany:
1) zmiana stawki podatku od towarów i usług: jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30
dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do
drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu;
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3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający
zapłaci za wszystkie dotychczas spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami;
4) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. Niniejsza zmiana nie może
spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
V.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

VI. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami;
3) zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,
b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg IDW,
c) zmiana o, której mowa w pkt VI) 3) b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w
zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu i/lub
wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zastępowana.
Zmiana, o której mowa w pkt 3) nie wymaga formy aneksu, natomiast wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. 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
zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.1. IDW tj. pełnomocnictwo do podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy opisującej przyjętą
formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej
umowy. Umowa musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie o której mowa powyżej Wykonawcy realizujący
wspólnie umowę wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do zaciągania
zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik (Lider)
upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej IDW.
8. Wzór umowy stanowiący część II IDW stanowi wzór w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.
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29. Wykaz załączników do IDW.
1. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

1.
2.
3.

Oznaczenie
załącznika
Załącznik Nr 1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B

4.

Załącznik Nr 2

5.
6.
7.
8.

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Lp.

Nazwa Załącznika
Formularz ofertowy
Wykaz Cen
Parametry oferowanego systemu informatycznego
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
Wykaz wykonanych usług.
Wykaz kadry
Parametry oferowanego systemu informatycznego
Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej

2. Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą natomiast zmieniać
treści Załączników.
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Załącznik nr 1 do IDW
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A
58-100 Świdnica
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na zadanie pn.: „Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną“ dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.
4.

DANE WYKONAWCY:

Osoba
upoważniona
do
…………….………………………………….

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisująca

ofertę:

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....................……..…………...
Adres:…………………………………………………………………………….…………………………..……..……..……..…....………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………… …………..………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………….….…..……………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………….…………….………………..………………………………………………………………
………………………...……………………….….........……………………
5. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN

......................................... PLN

(Słownie: ................................................................................................. PLN )
w tym:

bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)
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stawka podatku VAT: …… %
podatek VAT: ............................... PLN (słownie: ....................................... PLN)

*ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą IDW.

6. OŚWIADCZENIA:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w IDW oraz we wzorze umowy;
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpować będzie częściowo, na zasadach
opisanych w projekcie umowy (stanowiącym część II ninijeszego zapytania ofertowego), w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
wraz z wymaganymi dokumentami;
wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), zostało wniesione w dniu
..................................................., w formie: ..….........................................................;
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na
…...………………..............................................................................................…...………;

następujący

rachunek:

7. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1.

zobowiązujemy się do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego systemu informatycznego
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

2.

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

3.

zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto;

4.

osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
..........................................................................................................................................
e-mail: …..…....……….…………………..……....….tel./fax: ...........................................……………..;

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................................................
8. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy
podać również dane proponowanych podwykonawców)
1.

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

2.

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

3.

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

4.

..........................................................................................................................................
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9. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

..........................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 1A do IDW

WYKAZ CEN

NAZWA ZAMÓWIENIA

Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną dla Projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Świdnica”

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A
58-100 Świdnica

WSTĘP
Wykaz cen służy ustaleniu podziału płatności wynagrodzenia umownego.

Zakres pozycji
Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał
się ze szczegółowym zakresem prac, które należy wykonać.
Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie
skrótowe oznaczenie zakresu prac, które są w pełni opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wycenianie
Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.
Cenę oferty należy obliczyć kalkulując wszelkie składniki cenotwórcze.
Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 2002r., Nr 144, poz. 1204 oraz
z 2003r. Nr 137, poz. 1302).
Wszystkie jednostkowe ceny oraz ostateczna cena oferty powinny być liczone do dwóch miejsc
po przecinku.
Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje zakresu prac, opisanych w
Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez
Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w
ceny innych pozycji Wykazu Cen.

Płatności
Zapłata wszystkich pozycji zostanie zrealizowana na podstawie wyszczególnionych w niniejszym
Wykazie Cen, zgodnie z postanowieniami Umowy.
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Tabela Wykazu Cen
L.p.

I

1.

2.

Przewidywan
y okres
wykonania
zadania
(miesiące)

Nazwa zadania objętego nadzorem

Wartość netto
w PLN

Pomoc Techniczna dla JRP
Opracowanie procedur JRP, świadczenie usług doradczych i
pomocy prawnej, bieżąca archiwizacja dokumentów,
opracowanie raportu końcowego i przeprowadzenie szkoleń
JRP

34 miesiące (od
stycznia 2017 do
października 2019)

System informatyczny do monitorowania i rozliczania robót

Razem Pomoc Techniczna
II Inżynier Projektu
Pełnienie funkcji Inżyniera dla Zadania nr 2 –
3.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Komorowie

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Zadania nr 3 –

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Słotwinie

30 miesięcy
kwiecień 2017 do
wrzesień 2019

30 miesięcy
kwiecień 2017 do
wrzesień 2019

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Zadania nr 4 –
5.

Likwidacja nieczynnej oczyszczalni
ścieków
w m. Komorów gm. Świdnica

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Zadania nr 5

6.

Zakup wielofunkcyjnego samochodu do
czyszczenia sieci kanalizacyjnej
Pełnienie funkcji Inżyniera dla Zadania nr 6

7.

Renowacja (uszczelnienie) kanałów
sanitarnych w Słotwinie

8.

Pełnienie czynności Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad

3 miesiące
czerwiec 2019 do
wrzesień 2019

(suma wierszy od 3
do 8)

15 miesięcy
czerwiec 2017 do
wrzesień 2018
11 miesięcy
kwiecień 2017 do
marzec 2018
12 miesięcy

Razem Inżynier Projektu
Razem Pomoc Techniczna + Inżynier Projektu

……………………, dnia…………….

podpis

……………………………
i
pieczęć
osoby

upoważnionej
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Załącznik nr 1B do SIWZ
………………………………….…………
……………………………………….……
……………………………………….……
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

PARAMETRY OFEROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
-wzór-

Nazwa zadania:

„Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną“
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

L.p.

Wymagana funkcjonalność systemu

Funkcjonalność
oferowana

1. rejestrowanie i zarządzanie zmianami w Wykazie Cen lub przedmiarze robót Potwierdzenie spełnienia
wprowadzanymi zgodnie z warunkami kontraktów
funkcjonalności
2. eliminacja
błędów
rachunkowych
przy
tworzeniu
dokumentów
rozliczeniowych stanowiących podstawę do wystawienia i zapłaty faktur Potwierdzenie spełnienia
wykonawcy robót budowlanych
funkcjonalności
3. eliminacja błędów wynikających z niespójności danych tj. praca na
nieaktualnych wersjach dokumentów, błędy przy kopiowaniu i przenoszeniu Potwierdzenie spełnienia
danych pomiędzy dokumentami itp.
funkcjonalności
Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

4. umożliwienie zdalnego dostępu do danych dotyczących postępu robót

5. ułatwienie identyfikowania zagrożeń związanych z opóźnieniami w rozliczaniu Potwierdzenie spełnienia
Robót
funkcjonalności
Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

6. kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków Inżyniera i Wykonawcy

7. umożliwienie
finansowego

zautomatyzowania

raportowania

postępu

rzeczowego

i
Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

8. obsługa zmian (zarządzanie protokołami konieczności i negocjacji), możliwość
przeglądania kolejnych wersji kontraktu, automatyczne obliczanie Ceny Potwierdzenie spełnienia
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kontraktowej z uwzględnieniem zmian

funkcjonalności

9. wspomaganie tworzenia kart obmiaru lub postępu wraz z przechowywaniem
kolejnych wersji kart
Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

10. wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru lub postępu Potwierdzenie spełnienia
wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart i uwag Inżyniera
funkcjonalności
11. automatyczne generowanie zestawienia robót wykonanych, (bez tworzenia i
edycji plików przez człowieka)
Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

12.
automatyczne generowanie Świadectw płatności lub Protokołów odbioru
stanowiących podstawę wystawienia faktur przez Wykonawcę robót
Potwierdzenie spełnienia
budowlanych. Protokoły mają być generowane, (bez tworzenia i edycji plików
funkcjonalności
przez człowieka). Wygenerowane automatycznie pliki xls muszą zawierać
aktywne formuły i być automatycznie sformatowane do wydruku

13. bieżące i automatycznie (bez edycji danych przez człowieka) monitorowanie
postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych z dokumentów Potwierdzenie spełnienia
rozliczeniowych,
funkcjonalności
14. zaleca się aby system wysyłał automatyczne raporty e-mail o postępie
procedury rozliczeniowej – generowane i wysyłane przez system (bez udziału Potwierdzenie spełnienia
człowieka)
funkcjonalności
15. możliwość zdefiniowania raportów postępu robót wg wskaźników
wymaganych umową o dofinasowanie lub innych. Wartości wskaźników muszą
być automatycznie aktualizowane wraz z procedurą rozliczania robót

Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

16. automatyczne generowanie raportów postępu na każde żądanie –
Zamawiający lub Inżynier po zalogowaniu do systemu otrzymuje bieżący stan
zaawansowania robót ukończonych oraz robót w toku (zakończonych lecz nie Potwierdzenie spełnienia
rozliczonych)
funkcjonalności
17. możliwość przypisania pozycji rozliczeniowych do ustalonych przez
Zamawiającego środków trwałych wraz z wyliczeniem wartości początkowej w Potwierdzenie spełnienia
części wynikającej z kosztów ponoszonych w ramach kontraktów na roboty
funkcjonalności
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18. całkowita separacja danych udostępnianych Wykonawcom i Inżynierom od Potwierdzenie spełnienia
obecnie działających baz danych u Zamawiającego
funkcjonalności
19. wydzielone konta dla trzech grup użytkowników: Zamawiający, Inżynier i Potwierdzenie spełnienia
Wykonawca Robót
funkcjonalności
20. zróżnicowane poziomy uprawnień dostępu do danych dla poszczególnych grup Potwierdzenie spełnienia
użytkowników
funkcjonalności
21. wykonawcy robót nie mogą mieć dostępu do danych kontraktów, których nie Potwierdzenie spełnienia
realizują
funkcjonalności
22. baza danych systemu musi być zabezpieczona przed dostępem osób Potwierdzenie spełnienia
niepowołanych
funkcjonalności
23. walidacja formularzy musi uwzględniać specyfikę kontraktów na roboty
(system nie może np. dopuszczać przekroczeń należności Wykonawcy robót Potwierdzenie spełnienia
dla kontraktów ryczałtowych)
funkcjonalności
24. brak konieczności instalowania płatnego oprogramowania na komputerze Potwierdzenie spełnienia
użytkownika
funkcjonalności
25. eliminacja problemów związanych z niespójnymi zasadami zaokrąglania w Potwierdzenie spełnienia
dokumentach rozliczeniowych i protokołach konieczności i negocjacji
funkcjonalności
26. automatyczne generowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych

Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

27. automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych

Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności

28. automatyczne obliczanie wartości początkowej środków trwałych
wynikających z rozliczanych robót - na podstawie danych z kart Potwierdzenie spełnienia
funkcjonalności
obmiaru/protokołów wykonania

Brak zaoferowania którejkolwiek z ww. wymaganych funkcjonalności skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy.

……………………, dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do IDW
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania pn. „Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną“ dla
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.
działając w imieniu
Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki
udziału w postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z częścią 8a IDW wykluczy:
3) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
4) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
3) skarbowe,
4) 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);
5) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 2;
6) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
8) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
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wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
13) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
14) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15) stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
16) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
17) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, należycie wykonał:
b) co najmniej 1 usługę Pomocy Technicznej dla projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
lub ochrony środowiska o wartości usługi minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych) netto,
c) co najmniej 1 usługę Inżyniera Kontraktu (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub
równoważnych) przez cały okres inwestycji, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia, tj.
pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
ustawy prawo budowlane, przy budowie obiektów gospodarki wodno-ściekowej o wartości
nadzorowanego zamówienia (umowy o roboty lub umowa o roboty z projektowaniem)
wynoszącego minimum 6 000 000 zł netto (sześć milionów złotych), dotyczącego budowy co
najmniej 5 km kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej oraz co najmniej 1
przepompowni ścieków,
d) co najmniej 1 usługę inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy prawo
budowlane obejmujące kompleksowy nadzór, rozliczanie, monitorowanie robót nad renowacją
co najmniej 1 km kanałów sanitarnych metodami rękawa utwardzanego, przez cały czas okres
inwestycji, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia,
e) co najmniej 1 usługę obejmującą organizację, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z
zakresu zarządzania liniowym projektem infrastrukturalnym lub zasad realizacji kontraktów
FIDIC lub równoważnych,
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f)
g)

co najmniej 1 usługę obejmującą organizację, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
zamykania projektu dotyczącego budowy kanalizacji, w tym rozliczenia efektu ekologicznego
oraz rzeczowego,
co najmniej 1 usługę opracowania raportu końcowego lub wniosku o płatność końcową
projektu zawierającego rozliczenie efektu rzeczowego i ekologicznego wraz z częścią
finansową.

II. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje następującymi osobami:
Kierownik zespołu - Inżynier Rezydent (ekspert nr 1) – posiadający wykształcenie wyższe
techniczne, co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz doświadczenie w zarządzaniu budową w
charakterze Inżyniera Rezydenta - Kierownika zespołu dla co najmniej 2 zakończonych
projektów infrastrukturalnych (dla których wydane zostało Świadectwo Przejęcia w
rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub inny dokument równoważny) z zakresu
gospodarki wodno - ściekowej lub ochrony środowiska, o wartości co najmniej 6 000000 zł
netto (sześć milionów złotych), realizowanej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (lub
innymi równoważnymi warunkami kontraktowymi),
Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (ekspert nr 2) – posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie
starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przynależność do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego
oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika robót, w tym co najmniej 1(jednej) roboty obejmującej budowę
lub przebudowę sieci wod-kan o długości min 5 km.
Inspektor nadzoru w branży drogowej (ekspert nr 3) – posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności drogowej bez
ograniczeń wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2014r., poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub
tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, przynależność do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego, co najmniej 3
letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika
robót.
Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i AKPiA (ekspert nr 4) – posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub
uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w
państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
przynależność do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego, co najmniej 3 letnie
doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót
posiadający oraz najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub wykonawstwie
urządzeń automatyki i sterowania.
Inspektor nadzoru nad renowacją sieci (ekspert nr 5) – posiadający wykształcenie techniczne,
co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy renowacji rurociągów metodami rękawa
utwardzonego lub renowacji panelami GRP oraz doświadczenie w nadzorowaniu 1 (jednego)
zadania dotyczącego renowacji min. 1 km rurociągów metodami rękawa utwardzonego lub
renowacji panelami GRP.
Ekspert ds. rozliczeń finansowych i raportowania (ekspert nr 6) – posiadający wykształcenie
techniczne oraz doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano-montażowych realizowanych w
oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważnych, z zastosowaniem systemu
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informatycznego, który umożliwiał tworzenie i weryfikację kart obmiaru, automatyczne
generowanie dokumentów rozliczeniowych, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu
raportów dla co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego realizowanego w oparciu o Kontrakty
FIDIC lub równoważnych z wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa wyżej
o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł każdy.
Szkoleniowiec (ekspert nr 7) – posiadający wykształcenie wyższe techniczne lub związane z
zarządzaniem, posiadający doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu
zarządzania projektem infrastrukturalnym, znajomość metodyk zarządzania projektami
potwierdzoną certyfikatem IPMA, PRINCE2 lub PMP wydanym co najmniej 12 miesięcy przed
terminem składania ofert.
Szkoleniowiec (ekspert nr 8) – posiadający wykształcenie wyższe techniczne, posiadający
doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu kontraktów FIDIC, co najmniej
2 letnie doświadczenie praktyczne w realizacji kontraktów FIDIC po stronie Zamawiającego,
Inżyniera lub Wykonawcy.
Radca Prawny (ekspert nr 9) – posiadający wykształcenie wyższe prawnicze (radca prawny,
adwokat), praktyczna znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych związanych z
realizacją zamówień publicznych, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze
po stronie zamawiającego postępowań dla inwestycji infrastrukturalnych liniowych
realizowanych przy współfinansowaniu ze środków publicznych.
Specjalista ds. procedur (ekspert nr 10) – posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie
w opracowaniu i wdrożeniu procedur dla co najmniej 2 zespołów realizujących projekty
infrastrukturalne ze środków publicznych,
Specjalista ds. zamówień publicznych (ekspert nr 11) - posiadający wykształcenie wyższe
prawnicze, administracyjne lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień
publicznych, praktyczna znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, co najmniej 3
letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze po stronie zamawiającego postępowań
przetargowych dla inwestycji infrastrukturalnych liniowych realizowanych przy
współfinansowaniu ze środków publicznych,
Specjalista ds. przygotowania dokumentacji przetargowej (ekspert nr 12) – posiadający
doświadczenie w opracowaniu co najmniej 5 opisów przedmiotu zamówienia na budowę lub
przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, doświadczenie w opracowaniu co
najmniej 3 opisów przedmiotu zamówienia na renowację rurociągów metodą rękawa
utwardzanego.
7) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniejszego
zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.: 50 000 zł (pięćdziesiąt
tysięcy złotych)
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł (dwieście tysięcy
złotych).
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Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt 9 IDW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się
wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

……………………………………………………….

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

pieczęć Wykonawcy

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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………………………………….…………
……………………………………….……
……………………………………….……
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
-wzórNazwa zadania:
„Inżynier

Projektu wraz z Pomocą Techniczną“

dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

L.p.

Data
realizacji
(od – do)

Przedmiot umowy

Nazwa i adres
zleceniodawcy

1.

2.

3.

4.

Wartość usługi
netto w zł,
za jaką
odpowiedzialny
był Wykonawca
5.

Doświadczenie
6.

1.

własne/innych
podmiotów*

2.

własne/innych
podmiotów*

3.

własne/innych
podmiotów*

*niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIKIEM DO WYKAZU SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE ROBOTY TE ZOSTAŁY
WYKONANE NALEŻYCIE (NP. REFERENCJE)

……………………, dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do IDW
……………………………………….……
……………………………………….……
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

WYKAZ KADRY
-wzórNazwa zadania:
„Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną“

Lp.

Imię i
nazwisko

1.

2.

Wykształcenie

Funkcja pełniona
w ramach
zamówienia

Kwalifikacje
zawodowe

Nr uprawnień
(jeżeli dotyczy)

Doświadczenie

Informacja
o sposobie
dysponowania osobą

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1
(np. Ekspert nr 1/
Kierownik zespołu)
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2
(np. Ekspert nr 2/
Inspektor nadzoru w
branży sanitarnej

3

4

……………………, dnia…………….

……………………………
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Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………….…………
……………………………………….……
……………………………………….……
pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
-wzórNazwa zadania:

„Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną“
dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Oświadczam, iż należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 184, z późn. zm.).

*nie właściwe skreślić

……………………, dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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