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Nazwa i adres Zamawiaj cego: 
 
 
Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów, Polska 
Tel:  +48 14 6210562 
Adres e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl  
www.dorzeczebialej.pl   
 

           

 
 

CZ  I 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
 
 

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na 

 
 
 
 

Rozbudow  sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy 
Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie. 

 
 
 
 
 

Zamówienie o warto ci nieprzekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 I 1473 oraz 

z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915) - Prawo zamówie  publicznych 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiaj cego 

 
Spó ka Komunalna 
 „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów, Polska 
SIWZ zosta a zamieszczona na stronie: www.dorzeczebialej.pl  
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Post powanie o udzielenie zamówienia o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915) zwanej dalej ustaw  Pzp.  

2. Ilekro  w niniejszej Specyfikacji u yte jest sformu owanie „ustawa Pzp” nale y przez to rozumie  
ustaw  Prawo zamówie  publicznych, o której mowa powy ej w pkt. 1. 
 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot  zamówienia obejmuje „Rozbudow  sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy 

Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”, który ma na celu pod czenie do sieci wodoci gowych 
przebiegaj cych po lub wzd  nieruchomo ci na terenie gminy Tuchów. Planowane pod czenia 
do  sieci wodoci gowej obejmuje ulic  Partyzantów w Tuchowie. Zakres obejmowa  b dzie 
wykonanie oko o 800 metrów sieci wodoci gowej. 

2. Szczegó owo przedmiot zamówienia opisany zosta  w za czniku nr 3 do SIWZ. 
3. Nazwy i kody dotycz ce przedmiotu zamówienia okre lone we Wspólnym S owniku Zamówie  

Publicznych (CPV): 

ówny przedmiot:  
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do 
odprowadzania cieków 
45000000 -7 – Roboty budowlane 
45200000 -9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 

Dodatkowe przedmioty: 
45111200-0  – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do 
odprowadzania cieków 
45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg  

 
 
4. Zamówienia cz ciowe 

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych.  
 
 

5. Zamówienia uzupe niaj ce 
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  udzielenia zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915), w wysoko ci do 20%.  
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6. Oferta wariantowa i umowa ramowa 
1. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych na zasadach okre lonych w 

art. 82 ust. 1 ustawy PZP. 
1. Zamawiaj cy nie zamierza zawrze  umowy ramowej na podstawie art. 99 – 101 ustawy PZP. 

 
 

7. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania robót budowlanych: do dwóch (2) miesi cy od dnia podpisania umowy. 
Okres r kojmi i gwarancji b dzie trwa  60 miesi cy od daty protoko u odbioru ko cowego dla 
ca ci robót obj tych przedmiotem zamówienia.  
 
 

8. Warunki udzia u w post powaniu oraz dokumenty potwierdzaj ce spe nianie 
warunków udzia u w post powaniu 

1. W post powaniu o udzielenie zamówienia mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki 
dotycz ce: 
1) posiadania wiedzy i do wiadczenia tj. 

 
W ostatnich pi ciu latach przed dniem sk adania ofert w niniejszym post powaniu, a je eli okres 
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawid owe uko czenie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej obejmuj cej budow  
sieci wodoci gowej o  d ugo ci  sieci  co  najmniej  500  [m]  z  materia u  PE100  RC  rur  co  najmniej  
dwuwarstwowych (2) pomi dzy którymi umieszczono fabrycznie przewody sygnalizacyjne. 

 
W celu potwierdzenia spe niania niniejszego warunku (w przypadku wspólnego ubiegania si  dwóch 
lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana b dzie ich czna wiedza i 
do wiadczenie):  wykonawcy zobowi zani s  przed  wykaz wykonanych robót budowlanych 
sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 4.1 do niniejszej SIWZ oraz  dowody dotycz ce 
najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane w sposób nale yty oraz 
wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone. 
Dowodami o których mowa powy ej s  dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 z zastrze eniem § 1 
ust. 3 oraz § 9 ust. 2Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mog  by  sk adne. 

 
Za uko czone roboty budowlane Zamawiaj cy uwa a roboty, w których obiekt budowlany zosta  
uko czony w taki sposób, e stanowi on  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i 
urz dzeniami. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzaj c spe nianie tego warunku polega na wiedzy i 
do wiadczeniu, którymi dysponuj  inne podmioty, winien przedstawi  równie  dokumenty 
potwierdzaj ce, e Wykonawca b dzie dysponowa  wiedz  i do wiadczeniem do realizacji 
zamówienia obj tego niniejszym post powaniem, np. pisemne zobowi zania wykonawców 
dysponuj cych wiedz  i do wiadczeniem w Za czniku nr 4.1, do oddania tych osób Wykonawcy do 
dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, zgodnie z 
za cznikiem nr 4.2 do SIWZ. 

 
2) dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadaj cymi co najmniej 

nast puj ce kwalifikacje zawodowe, do wiadczenie i wykszta cenie, tj.: 
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Kierownik budowy – Kierownik Robót Sanitarnych posiadaj cy: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze  w 
specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze  (zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578])  

 co najmniej 5 lat do wiadczenia zawodowego (licz c od dnia uzyskania uprawnie ), w tym 
do wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi / sprawowaniu nadzoru nad 
zako czonymi robotami budowlanymi na co najmniej jednej (1) sieci wodociagowej o 

ugo ci co najmniej 500 [m] z rur co najmniej dwuwarstwowych (2) pomi dzy którymi 
umieszczono fabrycznie przewody sygnalizacyjne. 

 
Osoba wskazana do wykonania niniejszego zamówienia musi pos ugiwa  si  j zykiem polskim lub 
dysponowa  na sta e t umaczem j zyka polskiego. 

 
Posiadane przez kierownika budowy uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymaga  
okre lonych w og oszeniu i SIWZ powinny by  zgodne z ustaw  z dnia 7 lipca 1994r, Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pó n. zm.) oraz aktualnym obowi zuj cym rozporz dzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).  
Osoba, która posiada uzyskane przed dniem wej cia w ycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pe nienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i zachowa y uprawnienia do pe nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie 
wykazuj  te dokumenty jako obowi zuj ce. 
Zamawiaj cy okre laj c wymogi dla ka dej osoby w zakresie posiadanych uprawnie  budowlanych, 
dopuszcza, odpowiadaj ce im uprawnienia wydane obywatelom pa stw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego  oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze eniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pó n. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 
63,  poz.  394),  a  tak e  w  sytuacji  okre lonej  w  art.  20  a  ustawy  z  dnia  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  
samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 
poz. 42 ze zm. ) 

 
Za uko czone roboty budowlane Zamawiaj cy uwa a roboty, w których obiekt budowlany zosta  
uko czony w taki sposób, e stanowi on  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i 
urz dzeniami. 
Zamawiaj cy oczekuje dost pno ci kierownika budowy na terenie budowy co najmniej przez 4 dni 
robocze w tygodniu. 

 
W celu potwierdzenia spe niania w/w warunku Wykonawcy zobowi zani s  przed  (w przypadku 
wspólnego ubiegania si  dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniany b dzie ich czny potencja  kadrowy):  

1) Wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacj  na temat ich kwalifikacji  zawodowych, 
do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu 
wykonywanych  przez nie czynno ci oraz informacj   o podstawie  do dysponowania  tymi 
osobami zgodnie z za cznikiem nr 5.1 do SIWZ. 

2) Przed enie o wiadczenia, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj  wymagane uprawnienia, zgodnie z za cznikiem nr 6. do SIWZ 
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W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzaj c spe nianie tego warunku polega na osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, którymi dysponuj  inne podmioty, winien przedstawi  równie  
dokumenty potwierdzaj ce, e Wykonawca b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji 
zamówienia obj tego niniejszym post powaniem, np. pisemne zobowi zania wykonawców 
dysponuj cych osobami wskazanymi w Za czniku nr 5.1, do oddania tych osób Wykonawcy do 
dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, zgodnie z 
za cznikiem nr 5.2 do SIWZ. 

 
2. Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w zakresie: 

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci; 
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3. W post powaniu mog  wzi  udzia  Wykonawcy, którzy spe niaj  warunek udzia u  
w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczenia z post powania  
o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno ciach, o których mowa w art.24 ust.1, art. 24 
ust. 2  ustawy Pzp. 

4. Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 polega na 
zasobach innych podmiotów, a podmioty te b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, 
Wykonawca zobowi zany jest wykaza , e w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw 
wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia. 

5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia: 
1) ka dy z warunków okre lonych w pkt 8.1 SIWZ winien spe ni  co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, 
2) warunek okre lony w pkt 9.3. – 9.4 SIWZ musi spe nia  ka dy z Wykonawców samodzielnie. 

 
 

9. Informacja o o wiadczeniach lub dokumentach, jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

1. W zakresie wykazania spe niania przez Wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, nale y przed : 

1) wiadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, o spe nieniu przez Wykonawc  
warunków udzia u w post powaniu okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wed ug wzoru 
stanowi cego za cznik nr 2 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie 
niniejszego zamówienia dwóch lub wi cej Wykonawców o wiadczenie mo e by  z one 
przez ka dego z Wykonawców – je li ka dy z nich spe nia wszystkie warunki samodzielnie, 
albo mo e by  z one wspólnie, lecz w takim przypadku o wiadczenie musi by  z one i 
podpisane przez pe nomocnika lub przez osoby reprezentuj ce wszystkich Wykonawców), 

2. Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od 
charakteru prawnego cz cego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany 
jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
nale y przed : 
1) wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post powania, sporz dzone 

wg wzoru stanowi cego za cznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania si  o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  
by  z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich); 
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2) aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert 
(w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z 
nich); 

3) aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e 
Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie 
w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce 
przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one 
przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich); 

4) aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z 
op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub 
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  
3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si  o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  
by  z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich); 

5) aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu 
sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one przedmiotowe 
dokumenty dla ka dego z nich); 

6) aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one przedmiotowe dokumenty dla 
ka dego z nich); 

7) aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu 
sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one przedmiotowe 
dokumenty dla ka dego z nich); 

4. Zamawiaj cy da, aby Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków 
udzia u w post powaniu na potencja  innych podmiotów posiadaj cych uprawnienia do 
wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich 
posiadania, a które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przed  tak e dokumenty 
dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okre lonym w § 3 ust. 1 – 3 
Rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów w Sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  
Zamawiaj cy od Wykonawcy, oraz form, jakich te dokumenty mog  by  sk adane z dnia z dnia 19 
lutego 2013 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Niezale nie od powy szego, w przypadku, gdy 
Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1ustawy Pzp, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych wart. 26 ust. 2bustawy Pzp, w celu 
oceny, czy Wykonawca b dzie dysponowa  zasobami innych podmiotów w stopniu niezb dnym 
dla nale ytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek cz cy Wykonawc  z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost p do ich zasobów, Zamawiaj cy da przed enia 
umowy/porozumienia zawartej pomi dzy Wykonawc , a tym podmiotem wskazuj  na zakres 
dost pnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tego 
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podmiotu, przez Wykonawc , przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki b dzie 
czy  Wykonawc  z tym podmiotem, a tak e zakresu i okresu udzia u tego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia. 
5. Je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, 

o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  5-8,  10  i  11  ustawy  Pzp,  maj  miejsce  zamieszkania  poza  
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenie 

ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ce 
niekaralno ci  tych  osób  w  zakresie  okre lonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  5-8,  10  i  11  ustawy  Pzp,  
wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, z tym e w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si  takich za wiadcze  – zast puje 
si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem 

dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

6. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
przedk ada: 
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj cy, e: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci – wystawiony nie wcze niej ni  6 

miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i 

zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie 
na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego 
organu – wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania 
ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie – wystawiony nie 
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. 

2) za wiadczenie w ciwego organu s dowego lud administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem 
terminu sk adania ofert. 

7. Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  si  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  9.6.  SIWZ,  zast puje  si  je  
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem 

dowym, administracyjnym alby organem samorz du zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub 
miejsce zamieszkania. 
Dokument, o którym mowa powy ej, zast puj cy dokumenty wymienione w pkt 9.6.1) a) i c) oraz 
pkt 9.6.2) SIWZ, powinien by  wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu 
sk adania ofert. Je eli zast puje dokument o którym mowa w pkt 9.6.1) b) SIWZ powinien by  
wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. 

8. W przypadku z enia przez Wykonawców dokumentów zawieraj cych dane w innych walutach 
ni  PLN, Zamawiaj cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie redni kurs opublikowany przez 
NBP w dniu zamieszczenia og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej. 
Ten sam kurs Zamawiaj cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

9. Je eli wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, zamawiaj cy da od wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.3-9.7 
SIWZ. 

10. W celu wykazania spe niania warunku udzia u w post powaniu dotycz cego braku podstaw do 
wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o 
których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp nale y z  list  podmiotów nale cych do tej 
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samej grupy kapita owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó n. zm.), o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5d Pzp,  albo 
informacj  o tym, e  Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej. 

 
 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia 
11. Stosownie do tre ci art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich 
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. Wszelka korespondencja prowadzona b dzie z pe nomocnikiem. 
13. Je eli oferta wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia zosta a wybrana, 

Zamawiaj cy mo e przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego da  
przedstawienia w okre lonym terminie umowy reguluj cej wspó prac  tych Wykonawców. 

 
 
11. Informacje o sposobie porozumiewania si  z wykonawcami oraz przekazywania 

wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
si  z wykonawcami 

1. Oferta wraz z za cznikami – pisemnie. 
2. Wszelkiego rodzaju o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiaj cy 

i Wykonawcy przekazuj  pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn . 
3. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Osob  uprawnion  do porozumiewania si  z Wykonawcami s : 
 w cz ci formalno – prawnej p. Piotr Zaj c +48 146506204 wew. 156 
 w cz ci merytorycznej p. Jan Swo kowicz +48 146210562 wew. 124 

 
 

12. Wymagania dotycz ce wadium  
1. Zamawiaj cy da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko ci: 2 000,00 z  (s ownie: dwa 

tysi ce z  00/100). 
2. Forma wadium. 

1) Wadium mo e by  wniesione w nast puj cych formach: 
a) pieni dzu; 
b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-

kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz. 
U. 2007 nr 42, poz. 275). 

2) W przypadku sk adania przez Wykonawc  wadium w formie por cze  lub gwarancji, 
powinny by  one sporz dzone zgodnie z obowi zuj cym prawem, zosta  z one 
w oryginale i obejmowa  ca y okres zwi zania ofert  

3.  Miejsce i sposób wniesienia wadium: 
1) Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci  przelewem na nast puj cy rachunek 

bankowy Zamawiaj cego: 
 

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001 
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Do oferty nale y do czy  kopi  polecenia przelewu. Na przelewie powinien by  umieszczony 
tytu : 
 
„Wadium w post powaniu na: Rozbudow  sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie 
gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”. 
 

2) W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez ustaw  Pzp formach, o 
których mowa w pkt. 12.2.1)b)-e) SIWZ, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  
Zamawiaj cemu orygina  w ciwego dokumentu por czenia lub gwarancji przed up ywem 
terminu sk adania ofert i z  go w siedzibie Zamawiaj cego w sekretariacie,  a do oferty 
do czy  kopi  przedmiotowego dokumentu potwierdzon  za zgodno  z orygina em przez 
Wykonawc . Dopuszcza si  z enie orygina u dokumentu w osobnej kopercie wraz z ofert . 

4. Termin wniesienia wadium. 
Wadium nale y wnie  przed up ywem terminu sk adania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieni dzu za pomoc  przelewu bankowego Zamawiaj cy b dzie uwa  za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadz cy rachunek Zamawiaj cego potwierdzi, e otrzyma  taki przelew 
przed up ywem terminu sk adania ofert.  

5. Zwrot wadium. 
Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium wed ug zasad okre lonych w art. 46 ustawy Pzp. 

6. Utrata wadium. 
1) Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca, którego oferta 

zosta a wybrana:  
a) odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

okre lonych w ofercie;  
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn 

le cych po stronie Wykonawcy. 
2) Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie z  dokumentów lub 
wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., lub pe nomocnictw, chyba e 

udowodni, e wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie. 
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób okre lony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
 
13. Termin zwi zania ofert  
1. Wykonawca pozostaje zwi zany z on  ofert  przez 60 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  

rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania 

ofert ,  z  tym  e  Zamawiaj cy  mo e  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  up ywem  terminu  
zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o 
oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni. 

3. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem 
okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu zwi zania ofert  dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium lub jego 
przed enia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 
14. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert . 
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2. Ofert  sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach (jeden 
orygina , drugi egz. mo e by  kopi  orygina u). 

3. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Oferta wraz z za cznikami musi by  sporz dzona w j zyku polskim. Ka dy dokument sk adaj cy 

si  na ofert  sporz dzony w innym j zyku ni  j zyk polski sk adany jest wraz z t umaczeniem na 
zyk polski, po wiadczonym przez Wykonawc . W razie jakichkolwiek w tpliwo ci uznaje si , e 

wersja polskoj zyczna jest wersj  wi .  
5. Zamawiaj cy wymaga aby oferta wraz z za cznikami by a podpisana przez osob  upowa nion  

do reprezentowania Wykonawcy. 
6. Oferta winna by  podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w ciwym 

rejestrze lub w innym dokumencie, w ciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upe nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Je eli osoba b  osoby podpisuj ca ofert  dzia a na podstawie pe nomocnictwa, to 
pe nomocnictwo to musi w swojej tre ci jednoznacznie wskazywa  uprawnienie do podpisania 
oferty. Pe nomocnictwo to musi zosta  do czone do oferty i musi by  z one w oryginale lub 
kopii po wiadczonej notarialnie za zgodno  z orygina em. 

8. Dokumenty sk adaj ce si  na ofert  mog  by  z one w oryginale lub czytelnej kserokopii 
po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc . W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotycz cych Wykonawcy 

 po wiadczane przez Wykonawc . 
9. Zaleca si , aby ka da strona zawieraj ca jak kolwiek tre  by a podpisana lub parafowana przez 

Wykonawc  jak równie  wszelkie poprawki w tre ci oferty, w szczególno ci ka de przekre lenie, 
przerobienie, uzupe nienie, nadpisanie,  itp. by y parafowane przez Wykonawc . 

10. Zaleca si  aby strony oferty  by y trwale  ze  sob  po czone i  kolejno ponumerowane.  Zaleca si  
aby w tre ci oferty Wykonawca umie ci  informacj  o ilo ci stron oferty.  

11. Je eli niektóre informacje w ofercie wed ug Wykonawcy stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca mo e zgodnie z art. 8 
ust. 3 ustawy Pzp zastrzec w ofercie, które informacje nie mog  by  udost pniane innym 
uczestnikom post powania. Informacje te musz  by  opatrzone klauzul : “Informacje stanowi ce 
tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” oraz zaleca si  aby by y 
one trwale oddzielnie spi te. Wg powy szego artyku u przez tajemnic  przedsi biorstwa rozumie 
si  nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto  gospodarcz , co do których 
przedsi biorca podj  niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci. Wykonawca nie 
mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.  
13. enie wi cej ni  jednej oferty lub oferty zawieraj cej propozycje alternatywne skutkowa  

dzie odrzuceniem wszystkich ofert z onych przez Wykonawc . 
14. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii 

dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc  kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.  

15. Na ofert  sk adaj  si : 
1) Formularz oferty, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 1 do SIWZ, 
2) Przedmiar robót, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 1a do SIWZ 
3) wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 2 
do SIWZ, 

4) wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post powania z powodu 
niespe niania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporz dzony na 
podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 3 do SIWZ, 
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5) Wykaz wykonanych Robót sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 4.1 
do SIWZ oraz dowody dotycz ce najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y 
wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawid owo uko czone. Dowodami o których mowa powy ej s  
dokumenty  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2  z  zastrze eniem  §  1  ust.  3  oraz  §  9  ust.  2  
Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mog  by  sk adne. 

6) Je eli zachodzi przes anka zobowi zanie o udost pnieniu wiedzy i do wiadczenia na 
podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 4.2 do SIWZ. 

7) Wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacj  na temat ich kwalifikacji  
zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a 
tak e zakresu wykonywanych  przez nie czynno ci, sporz dzony na podstawie wzoru 
stanowi cego Za cznik nr 5.1 do SIWZ.  

8) Je eli zachodzi przes anka zobowi zanie o udost pnieniu osób zdolnych do wykonania 
zamówienia na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 5.2 do SIWZ. 

9) wiadczenie e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  
odpowiednie uprawnienia, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 6 
do SIWZ. 

10) Aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy – wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 
ofert. 

11) Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e 
wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie 
w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu – wystawionego nie wcze niej ni  3miesi ce 
przed up ywem terminu sk adania ofert. 

12) Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z 
op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub 
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niej, 
ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. 

13) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 
ofert. 

14) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym, w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcze niej, ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 
ofert. 

15) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym, w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcze niej, ni  6 miesi cy przed up ywem terminu 
sk adania ofert. 

16) Potwierdzenie wp aty wadium. 
17) Pozosta e dokumenty, o których mowa w pkt. 9 niniejszej SIWZ. 
18) Dokument, z którego wynika upowa nienie wykonawcy do podpisania oferty lub 

pe nomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofert  sk ada pe nomocnik.  
 
 

15. Opis sposobu udzielania wyja nie  tre ci SIWZ  
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1. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy 
niezw ocznie udzieli wyja nie , jednak nie pó niej ni  na 6 dni przed up ywem terminu sk adania 
ofert – pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  do Zamawiaj cego nie 
pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. 

2. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  po up ywie terminu sk adania wniosku, o 
którym mowa powy ej, w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  
wyja nie  lub pozostawi  wniosek bez rozpoznania. 

3. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosków 
o wyja nienie tre ci SIWZ. 

4. Zapytania dotycz ce tre ci SIWZ nale y kierowa  na adres: 
Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 
Polska, faks: +48 146210562. 

5. Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia 
tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ. 

6. Je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu 
jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiaj cy przed y 
termin sk adania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umie ci 
tak  informacj  na w asnej stronie internetowej. 

 
 
16. Miejsce oraz termin sk adania ofert 
1. Ofert  nale y z  w siedzibie Zamawiaj cego w sekretariacie Spó ki Komunalnej „Dorzecze 

Bia ej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 02.11.2015r. r. do godz. 10:00 

2. Ofert  nale y umie ci  w zamkni tym opakowaniu, uniemo liwiaj cym odczytanie zawarto ci 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by  oznaczone nazw  (firm ) i adresem 
Wykonawcy zaadresowane na Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o., ul. Jana III 
Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów, sekretariat oraz opisane:  
 

 
nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C 
sekretariat 

 
Oferta w post powaniu na: “ Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy 

Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie” 
 

“Nie otwiera  przed dniem 02.11.2015r., do godz. 10:00” 
 

 
3. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  ofert . 
2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nale y pisemnie powiadomi  Zamawiaj cego, 

przed up ywem terminu sk adania ofert. 
3) Pismo nale y z  zgodnie z opisem podanym w pkt 16.2 SIWZ oznaczaj c odpowiednio 

„ZMIANA” / „WYCOFANIE OFERTY”. 
4) Do pisma o wycofaniu oferty musi by  za czony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisuj cej informacj  do reprezentowania Wykonawcy. 
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4. W przypadku z enie oferty po terminie Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi Wykonawc  o 
eniu oferty po terminie oraz zwróci ofert  po up ywie terminu do wniesienia odwo ania. 

 
 
17. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego na Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” 

Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, sala narad  w dniu 02.11.2015r. o 
godzinie 10:15  

2. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na 
sfinansowanie zamówienia.  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 
dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci 
zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mog  uczestniczy  w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecno ci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiaj cy prze le Wykonawcy informacj  z 
otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

 
 
18. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena musi by  wyra ona w PLN. Cena musi uwzgl dnia  wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmowa  wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytu u nale ytej oraz 
zgodnej z obowi zuj cymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i okre lone przez 
Wykonawc  w wype nionym Przedmiarze Robót (po korekcie Wykonawcy), stanowi cym 
za cznik nr 1a do SIWZ. 

2. Do obliczenia ceny oferty nale y przyj  stawk  VAT obowi zuj  w dniu sk adania ofert. W 
trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane roboty b dzie naliczany zgodnie z 
obowi zuj cym prawem. W przypadku zmiany przez w adze ustawodawcze stawki podatku VAT, 
kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z nale nym podatkiem od towarów i 
us ug zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do umowy. 

3. W przypadku z enia oferty, której wybór prowadzi by do powstania obowi zku podatkowego 
Zamawiaj cy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie dotycz cym 
wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek wp aci  zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami.  

4. Zamawiaj cy w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwot  
nale nego, obci aj cego Zamawiaj cego z tytu u realizacji Umowy, podatku VAT wg stawki 
obowi zuj cej w dniu sk adani ofert  

5. Cen  oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
6. Sposób zap aty i rozliczenia za realizacj  niniejszego zamówienia, okre lone zosta y w cz ci II 

niniejszej SIWZ, tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
7. Walut  ceny oferowanej jest z oty polski. 
 
 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostan  z one przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiaj cego z niniejszego 
post powania, 

2) nie zostan  odrzucone przez Zamawiaj cego. 
2. Oferty zostan  ocenione przez Zamawiaj cego w oparciu o nast puj ce kryteria: 
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Lp. Kryterium  Waga 

1. Cena (C) brutto za realizacj  ca ego zamówienia 100 

 
3. Sposób oceny oferty: 

Oferty b  oceniane wed ug poni szego algorytmu: 
 
Kryterium - Cena brutto – waga 100%. 
 

C = Najni sza cena brutto x 100 Cena brutto badanej oferty 
 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy sz  
liczb  punktów (przedstawi najni sz  cen  za realizacj  zamówienia). 

5. Je eli Zamawiaj cy nie mo e dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e 
zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te 
oferty, do z enia w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, sk adaj cy oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane 
w z onych ofertach. 

 
 
20. Oferta z ra co nisk  cen  

1. Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu 
zamówienia,  zwraca  si  w  formie  pisemnej  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  okre lonym  terminie  
wyja nie  dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na wysoko  ceny. 

2. Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia, we mie pod uwag  obiektywne czynniki, w szczególno ci 
oszcz dno  metody wykonania zamówienia, wybrane rozwi zania techniczne, wyj tkowo 
sprzyjaj ce warunki wykonywania zamówienia dost pne dla Wykonawcy, oryginalno  projektu 
Wykonawcy oraz wp yw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr bnych przepisów. 

3. Zamawiaj cy odrzuca ofert : 
a) Wykonawcy, który nie z  wyja nie  lub  
b) je eli dokonana ocena wyja nie  potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku 

do przedmiotu zamówienia 
 
 
21. Udzielenie zamówienia 
1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okre lonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zosta a oceniana jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w og oszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie 
zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj cy zawiadomi niezw ocznie 
Wykonawców, którzy z yli oferty w przedmiotowym post powaniu, podaj c uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  

3. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamie ci informacje, o których 
mowa  w  art.  92  ust.  1  pkt.   1  ustawy  Pzp,  na  w asnej  stronie  internetowej  
(www.dorzeczebialej.pl) oraz w swojej siedzibie na “Tablicy og osze ”. 

4. Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni  10 
dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. 

5. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem 
terminów o których mowa powy ej w pkt 20.4. SIWZ, je eli w post powaniu o udzielenie 
zamówienia zosta a z ona tylko jedna oferta. 
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6. Je eli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, b dzie uchyla  si  od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród 
pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz  
przes anki uniewa nienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie je eli zajd  okoliczno ci o których mowa w art. 93 ust 1 
ustawy Pzp. 

 
 
22. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta   dope nione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy okre lonemu w art. 23 ust. 1 
ustawy Pzp) – Zamawiaj cy przed podpisaniem umowy za da z enia umowy reguluj cej 
wspó prac  tych Wykonawców. 
 
 

23. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 
1. Informacje ogólne 

Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania 
umowy. Zabezpieczenie s y tak e do pokrycia roszcze  Zamawiaj cego z tytu u r kojmi za 
wady. Wykonawca zobowi zany jest wnie  zabezpieczenie na warunkach okre lonych 
przepisami art. 147 do 151 ust. PZP oraz umowy. Zabezpieczenie ma w istocie zapewni , e 
Wykonawca gwarantuje wykonania robót budowlanych, a nadto ich jako  oraz, e zobowi zuje 
si  usun  wszelkie wady, awarie lub szkody, które ujawni  si  w okresie gwarancji jako ci lub 

kojmi za wady, a które to wady lub szkody Inwestor uzna za wynik e z dzia ania lub zaniechania 
Wykonawcy zgodnie z dokumentami umownymi. 

2. Wysoko  zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy: 
a) Zamawiaj cy ustala zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

post powania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysoko ci 10% warto ci brutto 
wynagrodzenia za realizacj  przedmiotu umowy.  

b)  Wybrany Wykonawca zobowi zany jest wnie  100% zabezpieczenie nale ytego 
wykonania, nie pó niej ni  na dwa dni przed podpisaniem umowy, w formie okre lonej w 
ofercie Wykonawcy. 

3. Forma zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 
a) W przypadku zamiaru z enia przez Wykonawc  zabezpieczenia nale ytego wykonania 

umowy  w  formie  gwarancji  lub  por czenia,  Wykonawca  zobowi zany  jest  w  terminie  co  
najmniej 10 dni przed podpisaniem umowy przedstawi  Inwestorowi zaparafowany projekt 
gwarancji nale ytego wykonania umowy. 

b) Inwestor po otrzymaniu gwarancji mo e w ka dym czasie zg osi  zastrze enia, co do tre ci 
lub formy. 

c) W przypadku zg oszenia zastrze , Wykonawca spe ni wymagania Inwestora w terminie 2 
dni od daty zastrze onej przez Inwestora, tak aby gwarancja nale ytego wykonania umowy 
najpó niej na dwa dni przed podpisaniem umowy mia a tre  i form  przewidzian  umow . 

d) Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub por cze  musi mie  form  
bezwarunkow , nieodwo aln  i musi by  p atne na pierwsze danie z okresem wa no ci. 

e) Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca p aci przelewem na nast puj cy 
rachunek bankowy Zamawiaj cego:  

 
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001 

 
4. Zwrot zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 
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a) 70% wniesionego przez Wykonawc  zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie 
pó niej ni  w 30 – stym dniu po protokolarnym odbiorze ko cowym robót. 

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszcze  z tytu u 
gwarancji jako ci i r kojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione nie pó niej ni  w 15– 
stym dniu po up ywie okresu gwarancji jako ci i r kojmi za wady na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

5. Zwi kszenie warto ci wynagrodzenia 
a) Wykonawca zobowi zany jest do podwy szenia na w asny koszt wart. udzielonego 

zabezpieczenia odpowiednio do warto ci udzielonego wynagrodzenia. 
b) W przypadku przed enia terminu zako czenia inwestycji, Wykonawca obowi zany jest do 

uzyskania przed enia terminu wa no ci zabezpieczenia o okres, o który przed ony 
zosta  termin obowi zywania Umowy. 

W pozosta ym zakresie warunki zabezpieczenia wykonania, nale ytego wykonania umowy reguluje 
umowa. 
 

6. Ubezpieczenie OC 
Wykonawca najpó niej na 10 dni przed podpisaniem umowy przed y Inwestorowi polis  
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej lub inny dokument 
ubezpieczenia potwierdzaj cy, e Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej 
deliktowej i kontraktowej na kwot  co najmniej warto ci umowy brutto. Inwestor po otrzymaniu 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, mo e w ka dym czasie zg osi  zastrze enia do jego 
tre ci. W przypadku zg oszenia zastrze , Wykonawca spe ni wymagania Inwestora w terminie do 2 
dni od daty zastrze onej przez Inwestora tak, aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia najpó niej 
na dwa dni przed podpisaniem umowy mia a tre  i form  przewidzian  niniejsz  umow . 
W pozosta ym zakresie warunki ubezpieczenia reguluje umowa.  

 
 

24. Istotne postanowienia umowy 
1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 ust. PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci; 
b) maj  do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, je eli przepisy ustawy nie stanowi  

inaczej; 
c) jest jawna i podlega udost pnieniu na zasadach okre lonych w przepisach o dost pie do 

informacji publicznej; 
d) zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem 

zawartym w ofercie; 
e) jest zawarta na okres wskazany w jej tre ci 
f) podlega uniewa nieniu: 

a) je eli zachodz  przes anki okre lone w art. 146 ust. PZP, 
b) w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 

SIWZ. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia ponosz  solidarn  

odpowiedzialno  za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania 
umowy.  

3. Wykonawca, który prowadzi dzia alno  gospodarcz  w formie spó ki z ograniczon  
odpowiedzialno ci  i zobowi zanie do wiadczenia stanowi warto  dwukrotnie 
przewy szaj  wysoko  kapita u zak adowego, najpó niej w dniu podpisania umowy 
zobowi zany jest dostarczy  uchwa  zgodnie z art. 230 Kodeksu Spó ek Handlowych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030) lub wpis/odpis umowy spó ki zezwalaj cej na zaci ganie 
takich zobowi za . 

4. Pozosta e kwestie odnosz ce si  do umowy uregulowane s  w tre ci umowy. 
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25. Wykluczenie wykonawcy z post powania 

Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si  Wykonawców, o których mowa w art. 24 
ustawy Prawo zamówie  publicznych. 
 
 

26. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog  by  prowadzone rozliczenia mi dzy 
zamawiaj cym a wykonawc  
Zamawiaj cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
 

27. Aukcja elektroniczna 
Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
 

28. Wysoko  zwrotu kosztów udzia u w post powaniu 
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu. 
 
 

29. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku 
post powania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a tak e innemu podmiotowi, który ma lub mia  interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniós  lub mo e pomie  szkod  w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego 
przepisów ustawy Pzp przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

2. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego 
certyfikatu. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do 
wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed up ywem tego 
terminu. 

 
Za czniki do SIWZ: 
 

Nazwa Za cznika 

Za cznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego. 

Za cznik nr 1a Przedmiar Robót 

Za cznik nr 2 Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w 
post powaniu.  

Za cznik nr 3 Wzór o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 
post powania  

Za cznik nr 4.1 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych  

Za cznik nr 4.2 Wzór zobowi zania do udost pnienia wiedzy i do wiadczenia   

Za cznik nr 5.1 Wzór wykazu osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu 
zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 



Cz  I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 
 

18

budowlanymi wraz z informacj  na temat ich kwalifikacji  
zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do 
wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych  przez 
nie czynno ci oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi 
osobami 

Za cznik nr 5.2 Wzór zobowi zania do udost pnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia 

Za cznik nr 6 Wzór O wiadczenia e osoby, które b  uczestniczy  w 
wykonywaniu zamówienia , posiadaj  odpowiednie uprawnienia 
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Za cznik nr 1: Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY  
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  

Rozbudow  sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy 
Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie 

 
 
Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                        
1.  Zamawiaj cy: 
 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2.  Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje z ona przez1: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    
 
Imi  i nazwisko osoby do kontaktów:  
Telefon / fax:  
Adres e-mail:  
 
3.  Ja (my) ni ej podpisany(i) o wiadczam(y), e: 

1) zapozna em si  z tre ci  SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuj  wykonanie ca ci niniejszego zamówienia zgodnie z tre ci : SIWZ, wyja nie  do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) oferty bez podatku od towarów i us ug: ..................................... [PLN] 

(s ownie: .................................................................................................... [PLN]) 
Nale ny podatek od towarów i us ug:…............................................................ [PLN] 
(s ownie: .................................................................................................... [PLN]) 
RAZEM: Cena z nale nym podatkiem od towarów i us ug: ..................................[PLN] 
(s ownie: ......................................................................... [PLN]) zgodnie z za czonym 
Przedmiarem robót (Za cznik nr 1a). 

4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem 
wyznaczonym przez Zamawiaj cego w pkt 8 SIWZ, 

5) niniejsza oferta jest wa na przez 60 dni,  
6) akceptuj (emy) bez zastrze  postanowienia do umowy przedstawione w cz ci II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsz  umow   zobowi zuj (emy)  

si  zawrze  w miejscu i terminie jakie zostan  wskazane przez Zamawiaj cego, 
8) sk adam(y) niniejsz  ofert   [we w asnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy 

si  o udzielenie zamówienia]2,  
9)  na  podstawie art.  8  ust.  3  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówie  Publicznych 

(Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  984,  1047  i  1473  oraz  z  2014r.  poz.  423,  768,  811  i  915)  oraz  aktów  
wykonawczych do tej ustawy adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi  tajemnicy 
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 

                                                
1 Wykonawca modeluje tabel  poni ej w zale no ci od swego sk adu. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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poni ej informacje zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog  by  one 
udost pniane, w szczególno ci innym uczestnikom post powania3. 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie 
(wyra one cyfr ) 

od Do 
1.    

 
10) [nie zamierzam(y) powierza  do podwykonania adnej cz ci niniejszego zamówienia / 

nast puj ce cz ci niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzy  podwykonawcom]4:  
 

l.p. Nazwa cz ci zamówienia  
1.  

 
11) [o wiadczamy,  e  nale ymy do tej  samej  grupy kapita owej,  o  której  mowa w art.  24 ust.  2  

pkt 5/o wiadczamy, e nie nale ymy do grupy kapita owej]5:  
 
…………………………………. 
…………………………………. 
 
 

4.  Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby 
(osób) 

upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa nionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Piecz (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo  
i data 

1. 
 
 
 

    

 
 
  

                                                
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Za cznik nr 2: wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu 
 

WIADCZENIE WYKONAWCY O SPE NIANIU WARUNKÓW 
UDZIA U W POST POWANIU 

Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                       
1.  Zamawiaj cy: 
 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2.  Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje z ona przez6: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    

 
WIADCZAM(Y), E: 

 
Stosownie do tre ci art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie  Publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915): 
 
Spe niam(y) warunki udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudow  
sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchówie” dotycz ce: 

 
1. Posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy 

prawa nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie . 
2. Posiadania wiedzy i do wiadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 
3.  Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby 
(osób) 

upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa nionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Piecz (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo  
i data 

1. 
 
 
 

    

 

                                                
6 Wykonawca modeluje tabel  poni ej w zale no ci od swego sk adu. 
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Za cznik nr 3: wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
 

WIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA 

Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                       
1.  Zamawiaj cy: 
 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2.  Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje z ona przez7: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    
 

WIADCZAM(Y), E: 
 

Stosownie do tre ci art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie  
Publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  984,  1047  i  1473  oraz  z  2014r.  poz.  423,  768,  811  i  915) nie 
podlegam wykluczeniu z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 w 
post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudow  sieci wodoci gowejrozdzielczej 
na terenie gmny Tuchów, ul. Partzanów w Tuchowie. 
 
3.  Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby 
(osób) 

upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa nionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Piecz (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo  
i data 

1. 
 
 
 

    

 

                                                
7 Wykonawca modeluje tabel  poni ej w zale no ci od swego sk adu. 
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Za cznik nr 4.1: Wzór wykazu wykonanych robót 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  

Rozbudow  sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie 
                 
Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                       

1. Zamawiaj cy: 
 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje z ona przez8: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    
 

WIADCZAM(Y), E: 
 

 
1. wykona em (wykonali my) w okresie ostatnich 5 lat od dniem sk adania ofert, nast puj ce zamówienia na roboty budowlane : 
 
  

                                                
8 Wykonawca modeluje tabel  poni ej w zale no ci od swego sk adu. 
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L.p. 
Nazwa zamówienia 
(wykonanych robót 

budowlanych)  

Krótki opis robót 
(spe niaj cy 

warunki wskazane 
w pkt. 10.1.a/  IDW)  

Miejsce i przedmiot zamówienia * 

Data wykonania 
 O wiadczenie o 
zako czeniu** 

zamawiaj cy  (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 
Zasób9 

Zako czenie (data) 
 

..       asny/udost pniony 

..       asny/udost pniony 
 
UWAGA: 
 
*Wykonawca wskazuje wszystkie cechy wykonanej roboty budowlanej potwierdzaj ce spe nienie warunków udzia u w post powaniu 
** Wykonawca o wiadcza, i  w  powy ej wskazanych zamówieniach roboty budowlane zosta y uko czone, tj. obiekt budowlany zosta  uko czony w taki sposób, e stanowi on  ca  
techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami – potwierdzaj c taki stan rzeczy wpisuj c s owo: „ZAKO CZONO”   
 
Wykonawca jest zobowi zany za czy  dowody dotycz ce najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane 
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawid owo  uko czone.  Dowodami  o  których  mowa  powy ej  s  dokumenty  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2  z  zastrze eniem  §  1  ust.  3  oraz  §  9  ust.  
2Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  
sk adne.   
 
 

3. Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby (osób) 
upowa nionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 
Piecz (cie) Wykonawcy(ów) Miejscowo  

i data 

1. 
 
 
 

    

 

                                                
9 Zasób w asny/zasób udost pniony przez inny podmiot  - Wykonawca skre la niepotrzebne 
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Za cznik nr 4.2: wzór zobowi zania do dysponowania wiedz  i do wiadczeniem 
 

ZOBOWI ZANIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU WIEDZ  
I DO WIADCZENIEM 

Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                       
1.  Zamawiaj cy: 
 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

wiadczam, e na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP przekazuj  do dyspozycji swoje zasoby w 
postaci wiedzy i do wiadczenia Wykonawcy: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    
ubiegaj cemu si  o zamówienie publiczne na Rozbudow  sieci wodoci gowejrozdzielczej na terenie 
gmny Tuchów, ul. Partzanów w Tuchowie. 
 
W celu udowodnienia e w/w Wykonawca b dzie dysponowa  zasobami mu udost pnionymi w 
stopniu niezb dnym do nale ytego wykonania zamówienia oraz oceny, e stosunek cz cy firm , 
któr  reprezentuj  z Wykonawc  gwarantuj  rzeczywisty dost p do zasobów mu udost pnionych 
wskazuj : 
 

1. Zakres udost pnionych zasobów – wiedza i do wiadczenie, nabyte przy realizacji …………..10 
zamówienia publicznego 

2. Sposób wykorzystania udost pnionych zasobów: 
- podwykonawstwo cz ci robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem niezb dnego 
know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia11 

3. Charakter stosunku cz cego mnie z Wykonawc : ……………………..12 
4. Zakres udzia u, który reprezentuj  przy wykonywaniu zamówienia: 

- spe nienie warunku udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
podwykonawstwo cz ci robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem niezb dnego 
know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia13 

5. Okres udzia u podmiotu, który reprezentuj  przy wykonywaniu zamówienia: 
- od wystawienia niniejszego dokumenty do up ywu okresu realizacji przedmiotu zamówienia14 
 

2.  Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby 
(osób) 

upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa nionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Piecz (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo  
i data 

1. 
 
 
 

    

                                                
10 wpisa  nazw  udost pnionej inwestycji i poprze  referencj  
11 wykonawca modeluje wg w asnego uznania 
12 wpisa  charakter stosunku jaki b dzie czy  Wykonawc  i Zobowi zanego ……………………………………… 
13 wykonawca modeluje wg w asnego uznania 
14 wykonawca modeluje wg w asnego uznania 
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Za cznik nr 5.1: Wzór Wykazu osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacj  na temat 
ich kwalifikacji  zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych  przez nie czynno ci oraz informacj   o 
podstawie  do dysponowania  tymi osobami 
 

Wykaz osób które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi wraz z informacj  na temat ich kwalifikacji  zawodowych, do wiadczenia i 

wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych  przez nie czynno ci 
oraz informacj   o podstawie  do dysponowania  tymi osobami 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
Rozbudow  sieci wodoci gowejrozdzielczej na terenie gmny Tuchów, ul. Partzanów w Tuchowie. 

                 
Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                       
1. Zamawiaj cy: 

 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje z ona przez15: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    
 

WIADCZAM(Y), E: 
 

 
W wykonywaniu niniejszego zamówienia b  uczestniczy  nast puj ce osoby: 
 
  

                                                
15 Wykonawca modeluje tabel  poni ej w zale no ci od swego sk adu. 
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*Nale y wykaza  informacje jednoznacznie potwierdzaj ce spe nienie warunków udzia u w post powaniu dla danego Eksperta, w tym okres do wiadczenia 
zawodowego w formacie od: dzie  – miesi c - rok do:  dzie  – miesi c - rok. 
 
 

3. Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby (osób) 
upowa nionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 
Piecz (cie) Wykonawcy(ów) Miejscowo  

i data 

1. 
 
 
 

    

 

                                                
16 Wykonawca usuwa niepotrzebne 

L.p. Nazwisko i imi  
Funkcja / stanowisko 

podczas realizacji  
niniejszego zamówienia  

 Wykszta cenie  
 Nazwa 

Zleceniodawcy   
 

Nazwa zadania 
Zakres* potwierdzaj cy  spe nianie 

warunków u dzia u w post powaniu 

 
funkcja, jak  pe ni a dana 
osoba  podczas realizacji 

wskazanej us ugi 
 

 
Informacja o 
podstawie do 

dysponowania16 

 
1. 

      Zasób 
asny/zasób 

udost pniony 
 

2. 
      Zasób 

asny/zasób 
udost pniony 
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Za cznik nr 5.2: wzór zobowi zania do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 
 

ZOBOWI ZANIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU OSOBAMI 
ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                       
1.  Zamawiaj cy: 
 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

wiadczam, e na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP przekazuj  do dyspozycji swoje zasoby w 
postaci osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawcy: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    
ubiegaj cemu si  o zamówienie publiczne na Rozbudow  sieci wodoci gowejrozdzielczej na terenie 
gmny Tuchów, ul. Partzanów w Tuchowie. 
 
W celu udowodnienia e w/w Wykonawca b dzie dysponowa  zasobami mu udost pnionymi w 
stopniu niezb dnym do nale ytego wykonania zamówienia oraz oceny, e stosunek cz cy firm , 
któr  reprezentuj  z Wykonawc  gwarantuj  rzeczywisty dost p do zasobów mu udost pnionych 
wskazuj : 
 

1. Zakres udost pnionych zasobów – osoby zdolne do wykonania zamówienia, nabyte przy 
realizacji …………..17 zamówienia publicznego 

2. Sposób wykorzystania udost pnionych zasobów: 
- podwykonawstwo cz ci robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem niezb dnego 
know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia18 

3. Charakter stosunku cz cego mnie z Wykonawc : ……………………..19 
4. Zakres udzia u, który reprezentuj  przy wykonywaniu zamówienia: 

- spe nienie warunku udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
podwykonawstwo cz ci robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem niezb dnego 
know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia20 

5. Okres udzia u podmiotu, który reprezentuj  przy wykonywaniu zamówienia: 
- od wystawienia niniejszego dokumenty do up ywu okresu realizacji przedmiotu zamówienia21 
 

2.  Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby 
(osób) 

upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa nionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Piecz (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo  
i data 

1. 
 
 
 

    

                                                
17 wpisa  nazw  udost pnionej inwestycji i poprze  referencj  
18 wykonawca modeluje wg w asnego uznania 
19 wpisa  charakter stosunku jaki b dzie czy  Wykonawc  i Zobowi zanego ……………………………………… 
20 wykonawca modeluje wg w asnego uznania 
21 wykonawca modeluje wg w asnego uznania 
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Za cznik nr 6: wzór O wiadczenia, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj  odpowiednie uprawnienia 
 

WIADCZENIE E OSOBY KTÓRE B  UCZESTNICZY  
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJ  ODPOWIEDNIE 

UPRAWNIENIA 
Nr post powania: ZP-8/15 
                                                                                       
1.  Zamawiaj cy: 
 Spó ka Komunalna  „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2.  Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje z ona przez22: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.    
 

WIADCZAM(Y), E: 
 

Ni ej wymienieni ekspercie posiadaj  nast puj ce uprawnienia, potwierdzaj ce spe nianie warunków 
udzia u w post powaniu w zakresie wymaganych uprawnie : 
 
Imi  nazwisko: ……………………………………………………………………… 
Pe niona funkcja: ………………………………………………………………….. 
Pe na nazwa uprawnie : ………………………………………………………. 
Nr uprawnie  i data nadania: ……………………………………………….. 
 
Imi  nazwisko: ……………………………………………………………………… 
Pe niona funkcja: ………………………………………………………………….. 
Pe na nazwa uprawnie : ………………………………………………………. 
Nr uprawnie  i data nadania: ……………………………………………….. 
 
 
3.  Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi  osoby 
(osób) 

upowa nionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa nionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Piecz (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo  
i data 

1. 
 
 
 

    

 

                                                
22 Wykonawca modeluje tabel  poni ej w zale no ci od swego sk adu. 


