Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa i adres Zamawiającego:

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c
33-170 Tuchów, Polska
Tel: +48 14 6210562
Adres
e-mail:
przetargi@dorzeczebialej.pl
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na

„WYKONANIE ODCINKA RUROCIĄGU PRZELEWOWEGO Z
UMOCNIENIEM WLOTU DO ODBIORNIKA- RZEKI BIAŁA
TARNOWSKA NA DZIAŁKACH NR: 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1
W TUCHOWIE WRAZ Z ROZDZIAŁEM ŚCIEKÓW W KANALIZACJI
OGÓLNOSPŁAWNEJ PRZY UL. GŁĘBOKIEJ W TUCHOWIE’’ w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Znak postępowania ZP-1/16

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Spółka Komunalna
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zwana dalej SK „DB”
ul. Jana III Sobieskiego 69c
33-170 Tuchów, Polska
SIWZ została zamieszczona na stronie: www.dorzeczebialej.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to
rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej w pkt. 1.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka rurociągu
przelewowego wraz z wykonaniem nowego wylotu do odbiornika – rzeka Biała Tarnowska
w związku z rozdziałem ścieków z kanalizacji ogólnospławnej, wód deszczowych,
roztopowych i przypadkowych. Przebudowa i rozbudowa komory rozdzielczej w sposób
zapewniający właściwy rozdział przepływających ścieków Zadanie realizowane będzie na
terenie działek nr: 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie – Powiat Tarnów.
W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie i budowa wylotu (dla
wybudowanego kanału) oraz jego umocnienia na lewym brzegu rzeki Białej w Tuchowie.
Całość należy wykonać z uwzględnieniem:
1. Przyjętej przez Zamawiającego formuły przedsięwzięcia – „zaprojektuj i wybuduj”,
2. Wzoru umowy,
3. Wymogów Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
4. Wymogów opracowanego w trakcie Prac Projektowych Operatu Wstępnego
Wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przez przelew burzowy i Inne
dokumenty wymienione w PFU.
Inwestycja będzie realizowana na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego
KOD CPV:
71320000-7
45000000-7
45400000-1
45450000-6
45330000-9

–
–
–
–
–

Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
Roboty budowlane
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty wykończeniowe, pozostałe
Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

4. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164), w wysokości do 20% wartości całego zamówienia.
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6. Oferta wariantowa i umowa ramowa
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych na zasadach
określonych w art. 82 ust. 1 ustawy PZP.
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej na podstawie art. 99 – 101 ustawy
PZP.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 2 grudnia 2016r. Planowane podpisanie
umowy na 27.06.2016r., tak więc szacunkowy termin wykonania zamówienia wynosi 23
tygodnie.
Uwaga. Dla porównania ofert w kryterium termin wykonania zamówienia Zamawiający
przyjmuje za datę początkową 27.06.2016r. i wówczas uzyskujemy pełne 23 tygodnie na
realizację przedmiotu zamówienia.
Okres rękojmi i gwarancji będzie trwał co najmniej 36 miesięcy od daty protokołu odbioru
końcowego.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.
Zamawiający wyznacza następujący warunek.
W ostatnich pięciu latach przed dniem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie:
a) co najmniej dwóch (2) robót budowlanych obejmujących budowę
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej o średnicy co najmniej Ø
800 i długości co najmniej 150 m, oraz
b) co najmniej jednej (1) roboty budowlanej obejmującej budowę wylotu kanalizacji
do odbiornika jakim jest ciek / rzeka, wraz z umocnieniem wylotu. Wylot
winien być zlokalizowany np. w Obszarze Chronionego Krajobrazu, Natury
2000 itp.
Uwaga. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem robót
budowlanych wskazanych powyżej jako jedna robota spełniająca jednocześnie
warunek a) i b) lub jako dwie odrębne roboty z których jedna spełnia warunek a)
a druga warunek b).
Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany
został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich
łączna wiedza i doświadczenie): wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych
robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 do niniejszej
SIWZ oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są
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dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz § 9 ust.
2Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składne.
W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i
doświadczeniu, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem do realizacji
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania wykonawców
dysponujących wiedzą i doświadczeniem w Załącznikach nr 4.1 do oddania tych zasobów
Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do SIWZ
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi co
najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, tj.:
Kierownik budowy – Kierownik Robót Sanitarnych posiadający:
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
(zgodnie z Rozporządzeniem 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 doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania
uprawnień), w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi /
sprawowaniu nadzoru nad zakończonymi robotami budowlanymi na co najmniej
jednej (1) robocie budowlanej polegającej na budowie kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej wraz z wylotem, gdzie wylot do
odbiornika był zlokalizowany np. w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
Natury 2000 itp.
Osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem
polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.
Posiadane przez kierownika budowy uprawnienia w wymaganym zakresie,
stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ) oraz
aktualnym obowiązującym rozporządzeniem 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 wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394), a także w sytuacji określonej w art. 20 a
ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. )
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W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy):
1) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ.
2) Przedłożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z załącznikiem nr 6. do SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić
również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne
zobowiązania wykonawców dysponujących osobami wskazanymi w Załączniku nr 5.1, do
oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ.

Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany
został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami.

2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1,
art. 24 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych
podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z warunków określonych w pkt 8.1 SIWZ winien spełnić co najmniej jeden z
tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie,
2) warunek określony w pkt 9.3. – 9.4 SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, o spełnieniu przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się

o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie
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może być złożone przez każdego z Wykonawców – jeśli każdy z nich spełnia
wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim
przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez
osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców)
2) pozostałe załączniki i dokumenty o których mowa w pkt 8.1 SIWZ (W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców załączniki i dokumenty towarzyszące mogą być złożone przez każdego
z Wykonawców – jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo
mogą być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku dokumenty muszą być złożone i
podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich
Wykonawców),
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów posiadających
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, a które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedłożył także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 (o ile dotyczy)
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w Sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, jakich te dokumenty mogą być składane z
dnia z dnia 19 lutego 2013 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
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6.

7.

8.

9.

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób – nie dotyczy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – nie dotyczy;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lud administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – nie dotyczy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 9.6. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym alby organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokument, o którym mowa powyżej, zastępujący dokumenty wymienione w pkt 9.6.1) a)
i c) oraz pkt 9.6.2) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli zastępuje dokument o którym mowa w pkt
9.6.1) b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
opublikowany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu
wszelkich innych danych finansowych.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 9.1 SIWZ.

10. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy
Pzp należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U.2007 Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art.24 ust.2
pkt 5d Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
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10.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Stosownie do treści art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana, Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oferta wraz z załącznikami – pisemnie.
2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Zając +48
146506204 wew. 157

12.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 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.

14.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w dwóch
egzemplarzach (jeden oryginał, drugi egz. może być kopią oryginału).
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski składany jest wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie jakichkolwiek
wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5. Zamawiający wymaga aby oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
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6. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Jeżeli osoba bądź osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub czytelnej
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących Wykonawcy są poświadczane przez Wykonawcę.
9. Zaleca się, aby każda strona zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę jak również wszelkie poprawki w treści oferty,
w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. były
parafowane przez Wykonawcę.
10. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Zaleca się aby w treści oferty Wykonawca umieścił informację o ilości stron oferty.
11. Jeżeli niektóre informacje w ofercie według Wykonawcy stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzec w ofercie, które informacje
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te muszą być
opatrzone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 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 się aby były one trwale oddzielnie spięte. Wg
powyższego artykułu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości
publicznej
informacje
techniczne,
technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zawiązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne
skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14. 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. Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ.
2) Wykaz Cen, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a. do
SIWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
4) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
5) Wykaz wykonanych Robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4.1 do SIWZ oraz dowody dotyczące najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są dokumenty o których mowa w §
1 ust. 2 z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
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Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składne.
6) Jeżeli zachodzi przesłanka, zobowiązanie o udostępnieniu wiedzy i doświadczenia na
podstawie wzorów stanowiących Załącznik nr 4.2 do SIWZ.
7) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.1 do SIWZ.
8) Jeżeli zachodzi przesłanka, zobowiązanie o udostępnieniu osób zdolnych do
wykonania zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.2 do
SIWZ.
9) Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają odpowiednie uprawnienia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ.
10) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
11) Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 9 niniejszej SIWZ.
12) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

15.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej, w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Zapytania dotyczące treści SIWZ należy kierować na adres:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III
Sobieskiego 69C, Polska, tel. +48 146210562 faks: +48 146210564
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

16.

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na Dzienniku podawczym Spółki
Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III
Sobieskiego 69C w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2016r. do godz.
10:00
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2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp.
z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów, dziennik podawczy oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
Dziennik podawczy

Oferta w postępowaniu na: „Wykonanie odcinaka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu
do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w
Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w
Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

“Nie otwierać przed dniem 17.06.2016r., do godz. 10:00”

3. Zmiana / wycofanie oferty:
1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
3) Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt 16.2 SIWZ oznaczając
odpowiednio „ZMIANA” / „WYCOFANIE OFERTY”.
4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
4. W przypadku złożenie oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.

17.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Spółka Komunalna „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, sala narad w
dniu 17.06.2016r. o godzinie 10:15
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

18.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
___________________________________________________________________________________________
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej
przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Znak postępowania ZP-1/16

11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia i określone przez Wykonawcę w wypełnionym Wykazie Cen (po korekcie
Wykonawcy), stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Formularza Oferty i Wykazu Cen.
Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT obowiązującą w dniu składania ofert.
W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z
obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze stawki
podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym
podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do
umowy.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający 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.
Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów
zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy,
podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu składani ofert
Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
części II niniejszej SIWZ, tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium 1

Waga

1.

Cena (C) brutto za realizację zamówienia

80

Sposób oceny oferty:
Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu:
Pierwszym (1) kryterium jest – Cena brutto – waga 80%.

C(cena) =

Najniższa cena brutto
Cena brutto badanej oferty

x 80

Lp.

Kryterium 2

Waga

1.

Termin realizacji zamówienia

10

Sposób oceny oferty:
Oferty będą oceniane według algorytmu:
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Drugim (2) kryterium jest – Termin realizacji zamówienia – waga 10%.

C(termin) = Ilość pkt x 10
Uwaga. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji o maksymalnie 2
tygodnie, czyli wykonanie w okresie 21 tygodni. Wykonawca, który zaproponuje
termin realizacji zamówienia w ilości:
23 tygodni otrzyma – 0 pkt.,
22 tygodni otrzyma – 1 pkt., a
21 tygodni otrzyma – 2 pkt.
Uwaga. Dla porównania ofert w kryterium termin realizacji zamówienia, Zamawiający
przyjmuje za datę początkową 27.06.2016r. i wówczas uzyskujemy pełne 23 tygodnie na
realizację przedmiotu zamówienia.

Lp.

Kryterium 3

Waga

1.

Okres gwarancji i rękojmi

10

Sposób oceny oferty:
Oferty będą oceniane według algorytmu:
Trzecim (3) kryterium jest – Okres gwarancji i rękojmi – waga 10%.

C(gwarancja) = Ilość pkt x 10
Uwaga. Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi
maksymalnie do 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36
miesięcy. Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi:
na 36 miesięcy otrzyma – 0 pkt.,
na 48 miesięcy otrzyma – 1 pkt.,
a na 60 miesięcy otrzyma – 2 pkt.
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę zsumowanych punktów z każdego kryterium wg wzoru:
C = C(cena) + C(termin) + C(gwarancja)
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

20.

Oferta z rażąco niską ceną

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
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2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia

21.

Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniana
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na własnej stronie internetowej
(www.dorzeczebialej.pl) oraz w swojej siedzibie na “Tablicy ogłoszeń”.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów o których mowa powyżej w pkt 20.4. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdą okoliczności o których mowa w art. 93
ust 1 ustawy Pzp.

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

23.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z
tytułu rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na
warunkach określonych przepisami art. 147 do 151 ust. PZP oraz umowy. Zabezpieczenie
ma w istocie zapewnić, że Wykonawca gwarantuje wykonania robót budowlanych, a
___________________________________________________________________________________________
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej
przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Znak postępowania ZP-1/16

14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nadto ich jakość oraz, że zobowiązuje się usunąć wszelkie wady, awarie lub szkody, które
ujawnią się w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, a które to wady lub szkody
Inwestor uzna za wynikłe z działania lub zaniechania Wykonawcy zgodnie z dokumentami
umownymi.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za realizację przedmiotu
umowy.
b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenie należytego
wykonania, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy, w formie
określonej w ofercie Wykonawcy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
a) W przypadku zamiaru złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca zobowiązany jest
w terminie co najmniej 5 dni przed podpisaniem umowy przedstawić Inwestorowi
zaparafowany projekt gwarancji należytego wykonania umowy.
b) Inwestor po otrzymaniu gwarancji może w każdym czasie zgłosić zastrzeżenia, co do
treści lub formy.
c) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Inwestora w
terminie 2 dni od daty zastrzeżonej przez Inwestora, tak aby gwarancja należytego
wykonania umowy najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy miała treść i
formę przewidzianą umową.
d) Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub poręczeń musi mieć formę
bezwarunkową, nieodwołalną i musi być płatne na pierwsze żądanie z okresem
ważności.
e) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca płaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
a) 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione nie później niż w 30 – stym dniu po protokolarnym odbiorze końcowym
robót.
b) 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione nie
później niż w 15– stym dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady
na pisemny wniosek Wykonawcy.
5. Zwiększenie wartości wynagrodzenia
a) Wykonawca zobowiązany jest do podwyższenia na własny koszt wart. udzielonego
zabezpieczenia odpowiednio do wartości udzielonego wynagrodzenia.
b) W przypadku przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, Wykonawca obowiązany
jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o okres, o który
przedłużony został termin obowiązywania Umowy.
W pozostałym zakresie warunki zabezpieczenia wykonania, należytego wykonania umowy
reguluje umowa.
6. Ubezpieczenie OC
Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed podpisaniem umowy przedłoży Inwestorowi polisę
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie
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odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej na kwotę co najmniej wartości
umowy brutto. Inwestor po otrzymaniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, może
w każdym czasie zgłosić zastrzeżenia do jego treści. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń,
Wykonawca spełni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od daty zastrzeżonej przez
Inwestora tak, aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia najpóźniej na dwa dni przed
podpisaniem umowy miała treść i formę przewidzianą niniejszą umową.
W pozostałym 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 nieważności;
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej;
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
e) jest zawarta na okres wskazany w jej treści
f) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust. PZP,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie
przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania
umowy zobowiązany jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek
Handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030) lub wpis/odpis umowy spółki
zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w treści umowy.

25.

Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

26. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

27.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

28.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może pomieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI tej ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu.
Załączniki do SIWZ:
Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1

Wzór Formularza Ofertowego.

Załącznik nr 1a

Wzór WYKAZU CEN

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4.1

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 4.2

Wzór zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

Załącznik nr 5.1

Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 5.2

Wzór zobowiązania do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia

Załącznik nr 6

Wzór Oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia , posiadają odpowiednie uprawnienia

___________________________________________________________________________________________
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Załącznik nr 1: Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
„Wykonanie

odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do
odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1,
1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji
ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”.
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Imię i nazwisko
kontaktów:
Telefon / fax:
Adres e-mail:

osoby

Adres(y) Wykonawcy(ów)

do

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty bez podatku od towarów i usług: .....................................
[PLN]
(słownie: .................................................................................................... [PLN])
Należny podatek od towarów i usług:…............................................................
[PLN]
(słownie: .................................................................................................... [PLN])
RAZEM:
Cena
z
należnym
podatkiem
od
towarów
i
usług:
..................................[PLN]
(słownie: ......................................................................... [PLN]) zgodnie z
załączonym WYKAZEM CEN (Załącznik nr 1a).
4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi … tygodni2,
jednak nie później jak do 02.12.2016r.
5) na wykonane roboty udzielamy gwarancji i rękojmi na okres … miesięcy3
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
minimalny okres realizacji zamówienia to 21 tygodni, a maksymalny 23 tygodnie. Wykonawca może skrócić
termin wykonania zamówienia od maksymalnego, jedynie o pełne tygodnie.
3 minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy. Wykonawca może zwiększać minimalny
okres gwarancji jedynie o pełne 12 miesięcy.
2

___________________________________________________________________________________________
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7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń postanowienia do umowy przedstawione w części II
SIWZ,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]4,
10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania5.
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

Do

1.

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

/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć
podwykonawcom]6:
l.p.
1.

Nazwa części zamówienia

12) [oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5/oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej]7:

………………………………….
………………………………….
4. Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
Nazwa(y)
l.p.
do podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

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

Miejscowość
Pieczęć(cie)
i data
Wykonawcy(ów)

1.

4
5
6
7

Wykonawca
Wykonawca
Wykonawca
Wykonawca

usuwa
usuwa
usuwa
usuwa

niepotrzebne.
niepotrzebne.
niepotrzebne.
niepotrzebne.
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Załącznik nr 2: wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez8:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do
odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1
w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej przy ul.
Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
Nazwa(y)
l.p.
do podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

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

Miejscowość
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
i data

1.

8

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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Załącznik nr 3: wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) nie podlegam wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z
umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690,
1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji
ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”.
3. Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
Nazwa(y)
l.p.
do podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

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

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

1.

9

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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Załącznik nr 4.1: Wzór wykazu wykonanych robót

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała
Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w
kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez10:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat od dniem składania ofert, następujące zamówienia na roboty budowlane :

10

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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L.p.

Nazwa zamówienia
(wykonanych robót
budowlanych)

Krótki opis robót
(spełniający
warunki wskazane
w pkt. 8.1.1)
SIWZ)

Data wykonania
Miejsce i przedmiot zamówienia *
Zakończenie (data)

Oświadczenie o
zakończeniu**

zamawiający (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

..
..

Zasób11

Własny/udostępniony
Własny/udostępniony
UWAGA:
*Wykonawca wskazuje wszystkie cechy wykonanej roboty budowlanej potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
** Wykonawca oświadcza, iż w powyżej wskazanych zamówieniach roboty budowlane zostały ukończone, tj. obiekt budowlany został ukończony w taki
sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami – potwierdzając taki stan rzeczy wpisując słowo: „ZAKOŃCZONO”
Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 z
zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz § 9 ust. 2Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składne.

3. Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

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

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.

11

Zasób własny/zasób udostępniony przez inny podmiot - Wykonawca skreśla niepotrzebne
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Załącznik nr 4.2: wzór zobowiązania do dysponowania wiedzą i doświadczeniem

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU
WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
Oświadczam, że na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP przekazuję do dyspozycji swoje
zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia Wykonawcy:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

ubiegającemu się o zamówienie publiczne na „Wykonanie odcinka rurociągu
przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków
w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”.
W celu udowodnienia że w/w Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi
w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że stosunek łączący
firmę, którą reprezentuję z Wykonawcą gwarantuję rzeczywisty dostęp do zasobów mu
udostępnionych wskazuję:
1. Zakres udostępnionych zasobów – wiedza i doświadczenie, nabyte przy realizacji
…………..12 zamówienia publicznego
2. Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów:
- podwykonawstwo części robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem
niezbędnego know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia13
3. Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą: ……………………..14
4. Zakres udziału, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia:
- spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
podwykonawstwo części robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem
niezbędnego know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia15
5. Okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia:
- od wystawienia niniejszego dokumenty do upływu okresu realizacji przedmiotu
zamówienia16

12

wpisać nazwę udostępnionej inwestycji i poprzeć referencją
wykonawca modeluje wg własnego uznania
14
wpisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę i Zobowiązanego ………………………………………
15
wykonawca modeluje wg własnego uznania
16
wykonawca modeluje wg własnego uznania
13
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2. Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
Nazwa(y)
l.p.
do podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

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

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

1.
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Załącznik nr 5.1: Wzór Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem
wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na działkach nr
1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem
ścieków w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w
Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez17:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

L.p
.

Nazwisko i imię

Funkcja /
stanowisko
podczas realizacji
niniejszego
zamówienia

Wykształcenie

Nazwa
Zleceniodawcy

Nazwa zadania
Zakres*
potwierdzający
spełnianie
warunków u działu
w postępowaniu

funkcja, jaką
Informacja o
pełniła dana
podstawie do
osoba podczas dysponowania
18
realizacji
wskazanej
usługi

Kierownik
budowy

1.

17
18

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
Wykonawca usuwa niepotrzebne

___________________________________________________________________________________________
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej
przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Znak postępowania ZP-1/16
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Zasób
własny/zasób
udostępniony

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

*Należy wykazać informacje jednoznacznie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla
danego Eksperta, w tym okres doświadczenia zawodowego w formacie od: dzień – miesiąc - rok do: dzień –
miesiąc - rok.

3. Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
Nazwa(y)
l.p.
do podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

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

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

1.

___________________________________________________________________________________________
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej
przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Znak postępowania ZP-1/16
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Załącznik nr 5.2: wzór zobowiązania do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU OSOBAMI ZDOLNYMI
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
Oświadczam, że na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP przekazuję do dyspozycji swoje
zasoby w postaci osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawcy:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

ubiegającemu się o zamówienie publiczne na „Wykonanie odcinka rurociągu
przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków
w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”.
W celu udowodnienia że w/w Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi
w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że stosunek łączący
firmę, którą reprezentuję z Wykonawcą gwarantuję rzeczywisty dostęp do zasobów mu
udostępnionych wskazuję:
1. Zakres udostępnionych zasobów – osoby zdolne do wykonania zamówienia, nabyte
przy realizacji …………..19 zamówienia publicznego
2. Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów:
- podwykonawstwo części robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem
niezbędnego know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia20
3. Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą: ……………………..21
4. Zakres udziału, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia:
- spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
podwykonawstwo części robót, doradztwo, konsulting wraz z przekazaniem
niezbędnego know-show przy realizacji przedmiotu zamówienia22
5. Okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia:
- od wystawienia niniejszego dokumenty do upływu okresu realizacji przedmiotu
zamówienia23

19

wpisać nazwę udostępnionej inwestycji i poprzeć referencją
wykonawca modeluje wg własnego uznania
21
wpisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę i Zobowiązanego ………………………………………
22
wykonawca modeluje wg własnego uznania
23
wykonawca modeluje wg własnego uznania
20

___________________________________________________________________________________________
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej
przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Znak postępowania ZP-1/16
28

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
Nazwa(y)
l.p.
do podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)
1.

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

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

___________________________________________________________________________________________
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej
przy ul. Głębokiej w Tuchowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Znak postępowania ZP-1/16
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Załącznik nr 6: wzór Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia

OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY KTÓRE BĘDĄ
UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,
POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
Nr postępowania: ZP-1/16

1. Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez24:
l.p.
1.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Niżej wymienieni eksperci posiadają następujące uprawnienia, potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień:
Imię nazwisko: ………………………………………………………………………
Pełniona funkcja: …………………………………………………………………..
Pełna nazwa uprawnień: ……………………………………………………….
Nr uprawnień i data nadania: ………………………………………………..
Imię nazwisko: ………………………………………………………………………
Pełniona funkcja: …………………………………………………………………..
Pełna nazwa uprawnień: ……………………………………………………….
Nr uprawnień i data nadania: ………………………………………………..

3. Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
Nazwa(y)
l.p.
do podpisania
Wykonawcy(ów)
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

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

Miejscowość
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
i data

1.

24

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

___________________________________________________________________________________________
„Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika - rzeki Biała Tarnowska na
działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej
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