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ROZDZIAŁ I 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Nazwa Zamawiającego: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

 REGON:            610409926 
NIP:              774-23-69-968 
Miejscowość:            09-402 Płock 
Adres:                      ul. Harc. A. Gradowskiego 11 
Strona internetowa:           www.wodociagi.pl 
e-mail:                      plock@wodociagi.pl 
Godziny urzędowania:       poniedziałek - piątek w godzinach: 07:00 - 15:00 
  

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 
 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
ul. Harc. A. Gradowskiego 11 

09-402 Płock  
 

znak postępowania: JRP/FS/1/2018 
 

ROZDZIAŁ II  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579) zwanej dalej ustawa Pzp, o wartości powyżej 5 225 000 euro.  

2. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 
Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem 
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, 
określonych w rozdz. XVI SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

3. Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza  (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający 
dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, 
złożone przez tegoż Wykonawcę w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia, zwanego dalej JEDZ wraz z ofertą, a następnie żąda od niego 
przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wartość zamówienia jest powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ III  
INFORMACJE OGÓLNE 

Zgodnie z art. 39 ustawy Pzp Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej 
na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz 
rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”. 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia  
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i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 
przygotowania oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
8. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 

ustawy Pzp  oraz §7 wzoru umowy w wysokości nieprzekraczającej 50% zamówienia 
podstawowego.  

9. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie robót 
budowlanych zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną  
i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz 
budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”. 

Wymieniony przedmiot zamówienia stanowi jedną z czterech części inwestycji, którą 
jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na 
terenie miasta Płocka zaplanowanej na lata 2017 - 2019. Niniejsza inwestycja 
obejmuje zadania: 
a) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację 

deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej; 
b) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum miasta 

Płocka w ul. 3 Maja i ul. Pięknej; 
c) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację 

deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu  
w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa); 

d) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum miasta 
Płocka w ul. Tysiąclecia.  

      Zamawiający oczekuje na otrzymanie dofinansowania ze środków UE w ramach 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 
Płocka, etap IV”, dla którego Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w III 
konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I Osi Priorytetowej 
2014-2020 dla Działania 2.3. na wszystkie wyżej wymienione zadania.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawców. W takim przypadku 
zamawiający żąda od wykonawcy wskazania tej części zamówienia, która będzie 
wykonywana przez podwykonawców oraz o ile podwykonawcy są znani wskazania firm 
podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy Pzp – załącznik nr 2 – formularz 
oferty.  

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówieni zostanie wybrana zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców.  Art. 25a ust. 6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153 z 2003 r. poz 1503 ze 
zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty/.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp.  
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ROZDZIAŁ IV  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania „Rozdział 
kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul.  
3 Maja i w ul. Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. 
Jachowicza do ul. 3 Maja”. 

2. CPV:  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu   
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera Dział II SIWZ. 
4. Zamawiający wymaga zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę następujących osób: monterów instalacji sanitarnych.  
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 
w pkt 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Zakres żądanych dokumentów oraz szczegółowy zakres kontroli przedstawiony jest 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik – Dział III SIWZ.  

7. Roboty przygotowawcze i towarzyszące. 
    Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować zaplecze budowy, wytyczyć trasy 

przebiegu kanałów i posadowienie obiektów oraz ewentualnie wyciąć lub zabezpieczyć 
drzewa, kolidujące z planowanymi robotami. Zapewnienie zaplecza budowy oraz 
wynajem placów magazynowych jest kosztem wykonawcy.  
W ramach robót towarzyszących należy zabezpieczyć organizację ruchu, wykonać 
wykopy (pod kanały, obiekty sieciowe i inne) wraz z instalacjami odwodnieniowymi  
i obniżającymi poziom wód gruntowych, odcinkowe wymiany podłoża i wzmocnienia 
gruntów, zabezpieczenia wykopów i istniejących instalacji. Po zakończeniu robót 
należy zlikwidować zaplecze Wykonawcy i przywrócić teren do stanu pierwotnego. 
Wszelkie koszty przywrócenia stanu pierwotnego na skutek zniszczeń wynikających  
z faktu wykonywania robót budowalnych obciążają Wykonawcę. 

8. Do realizacji przedmiotu umowy należy wykorzystywać pojazdy o odpowiedniej 
nośności zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym oraz ustawą o drogach 
publicznych tak, aby istniejąca infrastruktura drogowa nie uległa uszkodzeniu.  
W przypadku zniszczenia infrastruktury drogowej, po której poruszają się pojazdy 
budowy należy przywrócić ją do stanu pierwotnego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

 
ROZDZIAŁ V  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: 
1) rozpoczęcie - do 30 dni od daty zawarcia umowy, 
2) zakończenie: 

a) do dnia 31.10.2018 r. - dla robót dotyczących zakresu: budowa łącznika od Al. 
St. Jachowicza do ul. 3 Maja oraz rozbudowa ul. 3 Maja - potwierdzone podpisaniem 
protokołów końcowych, 
b) do dnia 31.12.2018 r. - dla robót dotyczących zakresu: rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Pięknej wraz 
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z przebudową wodociągu i kanalizacji - potwierdzone podpisaniem protokołu 
końcowego, 
c) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla wyżej wymienionych zakresów trzy 
miesiące od daty podpisania protokołów końcowych.  

2. Termin realizacji poszczególnych elementów robót budowlanych, objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego określać będzie Harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej: 
HRF) przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, co nastąpi 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

ROZDZIAŁ VI  
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym 
zakresie), 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:  
2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:  

a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
oraz  
b) przesłanek fakultatywnych, o których mowa: 
- w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w następującym brzmieniu:  
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978,  
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,  
z późn. zm.); 
- w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp w następującym brzmieniu: 
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.  

Wykluczenie wykonawcy na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp nastąpi jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.   
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 1, 2 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony  
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej: 
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posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. 
udokumentują należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru 
końcowego lub częściowego w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie drogi publicznej 
(w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku)  
o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą, o wartości minimum 700 000,00 
złotych brutto; 
b) dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacyjnej metodą tradycyjną, każda o długości minimum 400 m i średnicy 
minimum 400 mm w terenie zurbanizowanym, o wartości minimum 1 500 000,00 
złotych brutto. 
 

UWAGA: 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, 
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: 
- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, lub 
- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania 
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania 
ogłoszenia jest sobota. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że: 
a) warunek określony w pkt 2.2 a)musi spełniać jeden z Wykonawców (Partnerów), 
b) warunek określony w pkt 2.2 b)  Wykonawcy (Partnerzy) mogą spełniać łącznie. 

 
2.3. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć  

w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (osoba 
będzie pełnić równocześnie funkcję kierownika budowy), posiadającą min. 5 letnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych  
w tym nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od terminu składnia ofert) co 
najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie drogi publicznej  
(w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku)  
o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą o wartości minimum 700 000,00 
złotych brutto. 

2.4. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć  
w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
kanalizacyjnych i wodociągowych (osoba będzie pełnić równocześnie funkcję 
kierownika budowy), posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku 
kierownika budowy w tym nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od 
terminu składnia ofert) co najmniej dwóch robót polegających na budowie lub 
przebudowie sieci kanalizacyjnej metodą tradycyjną, każda o długości minimum  
400 m i średnicy minimum 400 mm w terenie zurbanizowanym, o wartości minimum 
1 500 000,00 złotych brutto. 

2.5. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć  
w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, osoba 
pełnić będzie funkcję kierownika robót, 

2.6. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć  
w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  osoba 
pełnić będzie funkcję kierownika robót,  
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2.7. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć  
w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, osoba pełnić będzie funkcję 
kierownika robót. 

 
 
UWAGA: 
Kierownicy budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych  
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). Ww. warunek będzie 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1  
i pkt.2 a,b SIWZ. 
Zamawiający zastrzega, iż wyklucza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji 
opisanych w pkt 2.3 i 2.4.  

 
ROZDZIAŁ VII  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, braku podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu, zgodnie  
z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, 
następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 
1. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa  

w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji muszą być: 
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
że  wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp,  

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, 

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

j) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone według 
załącznika nr 5. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI 
pkt 2 niniejszej specyfikacji muszą być: 

a) Wykaz wykonanych robót określonych w Rozdziale VI pkt 2.2 niniejszej specyfikacji 
– sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 3, spełniających 
wymagania określone w Rozdziale VI pkt 2.2 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty.   

b) Wykaz osób określonych w Rozdziale VI pkt 2.3 - 2.7 niniejszej specyfikacji – 
sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania 
określone w Rozdziale VI pkt 2.3 - 2.7 SIWZ wraz z informacjami na temat ich, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY 

SPORZĄDZONEJ NA FORMULARZU OFERTOWYM STANOWIĄCYM  
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ:   

 
1. Oświadczenie wstępne w formie wypełnionego i podpisanego Formularza JEDZ - 

aktualne na dzień składania oferty. 
UWAGA: 
1) W przypadku wypełniania JEDZ należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579); 
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
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powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ 
dotyczący tych podmiotów.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz 
JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

4) Formularz JEDZ powinien być podpisany przez wykonawcę, podmiot trzeci, 
podwykonawcę, odpowiednio przez tego, kogo dotyczy składany formularz JEDZ.  
W przypadku formularza składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia formularz powinien podpisać każdy z wykonawców, który 
składa dany formularz.   

5) W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów  
w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak, 
aby Zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty. 

6) JEDZ w formatach .doc, i .pdf stanowią załącznik nr 1. Na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf  

7) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją 
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie 
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie 
uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub 
są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie 
rejestrowym.  

     Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do 
jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego 
imieniu. 

2. Dowód wniesienia wadium: 
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty 

oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z Rozdziałem 
XI pkt. 6 i 7 SIWZ, 

b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do 
oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać  
w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

      Dokument Wykonawca winien sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 
6. 

4. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w Rozdziale VIII 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5).  
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GRUPA KAPITAŁOWA 
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) poprzez pojęcie:  
a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, a także:  
 osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub 
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,  

 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

 osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

 związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.  

b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; 
uprawnienia takie tworzą w szczególności:  
 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 
podstawie porozumień z innymi osobami, 

 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 
rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 
podstawie porozumień z innymi osobami, 

 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), 

 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) 
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.  

c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani  
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę.  

W oparciu o wskazane regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie 
winien samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
Pozostałe dokumenty tj. wymienione w Rozdziale VIII pkt 1 - 4. SIWZ Wykonawca którego 
oferta została najwyżej oceniona musi złożyć na każde wezwanie  Zamawiającego  
w terminie nie krótszym niż 10 dni i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1126) – aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. 

 
ROZDZIAŁ IX 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW 
 

1. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII i VIII winny być złożone w oryginale lub 
w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z wyłączeniem pisemnych 
zobowiązań podmiotów trzecich i dokumentów o których mowa w Rozdziale VIII pkt.1. 
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ppkt 1, 2 i 3) SIWZ, które należy przedłożyć w oryginale, a w przypadku 
pełnomocnictwa również w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pozostałe 
dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym  mowa w Rozdziale VII 
pkt.1 a) składa  informację  z odpowiedniego  rejestru  albo,  w przypadku  braku  
takiego  rejestru,  inny  równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  
zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  
albo  dokument,  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,  

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej to zamiast dokumentów, o których  mowa w Rozdziale VII 
pkt. 1 b, c, d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek  na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2b powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2a, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowy, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

Przedmiotowe dokumenty Wykonawca składa zgodnie z § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1126). 
 

Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej 
podmiotów) 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie 
uwierzytelnionej kopii. 

c) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być 
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy 
ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentacji zostało podpisane przez 
osobę[y] uprawnione do działania w ich imieniu. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

e) Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego 
z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

f) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

g) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą 
najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców, która musi zawierać: 
1) jednoznaczne określenie celu gospodarczego,  
2) zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej (w tym do wniesienia wadium  

i zabezpieczenia należytego wykonania umowy) i realizacji zamówienia publicznego 
w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności, 

3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia 
oraz okres trwania gwarancji /rękojmi za wady,  

4) określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie 
podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz 
bezpośredniego kontaktowania się z i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka 
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

h) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
od Wykonawcy występującego w formie spółki cywilnej – złożenia umowy spółki,  
z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie 
będzie wynikać sposób reprezentacji, Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników 
podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób 
tworzących spółkę. 

 
Korzystanie z podwykonawstwa: 
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części niniejszego zamówienia . 
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres 

zamówienia), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 
wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  

c) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 
Korzystnie z zasobów innych podmiotów: 
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt. 2 SIWZ), niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
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podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) ustawy Pzp  
i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 

d) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt.1 
a) – i) SIWZ. 

e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane.  

f) Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany lub będzie chciał zrezygnować  
z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w SIWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz jeśli dotyczy nie wpływają na zmianę punktacji kryteriów oceny ofert. W tym celu 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach 
SIWZ. 

g) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

h) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

i) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

j) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
ROZDZIAŁ X  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

1. Zamawiający dopuszcza wyłącznie, aby komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r, poz. 1113), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147  
i 615). 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub 
ust 2f lub ust. 3 lub ust. 3a ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa 
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należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez 
Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze 
stosownych przepisów.   

3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
przesłały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

4. Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane 
w Rozdziale I niniejszej specyfikacji. 

5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
- w zakresie dot. zagadnień formalno-prawnych:  
Roma Trawczyńska - Gł. Specjalista ds. zamówień i prawnych, tel. 24 364 43 30; mail: 
rtrawczynska@wodociagi.pl; 
- w zakresie dotyczących zagadnień merytorycznych:  
Tomasz Strzałkowski - Kierownik Działu Techniczno - Inwestycyjnego,  
tel. 24 364 42 16; mail: tstrzalkowski@wodociagi.pl. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest 
większa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp, 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. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

8.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 6. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.wodociagi.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i zamieszcza stosowną informacje na stronie internetowej  www.wodociagi.pl. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
Wszelkie pytania do treści SIWZ należy kierować do Zamawiającego wyłącznie  
w języku polskim, odpowiedzi na pytania również będą udzielane wyłącznie w języku 
polskim. 

12. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ XI 
WADIUM 

 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości   

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.03.2018 r. do godz. 10:00.  
3. Wadium można wnieść w: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo   

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy  z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – 
Zamawiającego w  ING Banku Śląskim S.A - nr  64 1050 1139 1000 0023 5794 8088 
-  potwierdzenie dokonanego przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 
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5. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie 
zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.  

6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Dokument wadialny musi obejmować w swojej treści wszystkie 
przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp – 
wg stanu prawnego na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia.  Zaleca się zamieścić 
dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył 
integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na 
swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien 
zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji 
/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji/poręczenia, 
d) termin ważności gwarancji/poręczenia 
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do:  zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie:  
„iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”  
     lub „Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3  ustawy 

Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1 ustawy 
Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni że wynikło to z przyczyn nie leżących 
po jego stronie”. 

f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe, 
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 

z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego, 

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie 
był krótszy niż okres związania z ofertą. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 b ustawy 
Pzp. 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
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12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego.  

15. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty  
w formie oryginału. 

16. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, wykonawca 
winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium. 

ROZDZIAŁ XII 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego załącznik nr 2. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu). 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 
ich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, 

oświadczeniami w kopercie  opisanej  w następujący sposób: 
 

Nadawca:  
………………………………………..….. 
………………………………………….... 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

                                                                 Adresat: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
                                                                  ul. Harc. A. Gradowskiego 11 

                  09-402 Płock 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
OFERTA NA: 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową  
w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika  

od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”. 
 

!! Nie otwierać przed terminem otwarcia !!  
 

Termin składania ofert : 29.03.2018 r. do godziny 10:00 
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6. W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak 
wyżej w pkt. 5. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 
„Wycofanie”. 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał,  
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone 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 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. 
zmianami)”  i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie 
z tym przepisem 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. Zgodnie  
z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego ze stosownym pisemnym wnioskiem. 

ROZDZIAŁ XIV 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.,  
ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, do dnia 29.03.2018 r. do godz. 10:00, 
Sekretariat/Biuro Zarządu Spółki (pokój nr 101). 

2. Otwarcie ofert nastąpi 29.03.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - 
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, pokój nr 
105 (sala konferencyjna). 

3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.  
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Koperty wewnętrzne ofert „WYCOFANYCH” nie będą otwierane.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
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ROZDZIAŁ XV  
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena ofertowa jest ceną obmiarową wpisaną w Tabelę Obmiaru Robót, stanowiącą 
załącznik nr 4 Dział II SIWZ.  

2. Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma Opis przedmiotu zamówienia, 
w skład którego wchodzi dokumentacja projektowa. 

3. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz 
ilości robót są nieobowiązkowe. 

4. Cena ofertowa ustalona na podstawie Tabeli Obmiaru Robót może ulec zmianie na 
podstawie zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia podstawowego wynikającego  
z zastosowania mechanizmu obmiaru robót i ostatecznego obliczenia obmiaru robót 
faktycznie wykonanych z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa netto w Tabeli jest 
niezmienna.  

5. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do 
prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi 
normami i wiedzą techniczną zrealizowania zadania. 

6. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, 
należne podatki, itp. Powyższe opłaty obciążają koszty pośrednie wykonawcy. 
Wszelkie roboty tymczasowe również powinny obciążać koszty pośrednie wykonawcy. 

7. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,  
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Dziale II 
i III SIWZ. 

8. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku. 
 

ROZDZIAŁ XVI 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

 PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

1) Cena                       – 60 % 
2) Gwarancja    – 40 % 

W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt. 

2. Kryterium "Cena" – C będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Zamawiający 
przyzna punkty wg następującego wzoru: 

   C min 
C  =  -------------- X 100 pkt = ............... 
pkt          Co 

gdzie: C min  - cena brutto oferty najtańszej,  Co    - cena brutto oferty ocenianej 

3. Kryterium "Gwarancja" - G będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości 
na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez wykonawcę  
w formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez 
zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez 
zamawiającego  – 60 m-cy. 
Okres gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach. 

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 

G o - G min 
G  =  -----------------  X 100 pkt = ............... 
pkt      G max - G min 
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 gdzie: G max  - gwarancja maksymalna określona przez Zamawiającego 
              G min  - gwarancja minimalna określona przez Zamawiającego 
              Go   - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach) zaproponowana przez 
Wykonawcę 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, 
stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi 
procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru: 

P = C x 60% + G x 40% 
 
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,  
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”, 
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. 

ROZDZIAŁ XVII  
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego,  
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 15 dni - jeżeli zawiadomienie to 
zostanie przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 
1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko 
jedna oferta. 

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 
we wzorze umowy – Dział III SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie  zmian w niej przewidzianych. 
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub 

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zarówno w przypadku zatrudnienia 
podwykonawcy będącego podmiotem trzecim (zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) 
oraz gdy zamierza zawrzeć umowę z podwykonawcą nie będącym podmiotem trzecim, 
obowiązany jest do przedstawienia, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
projektu umowy o podwykonawstwo, w zakresie robót budowlanych, w celu jej 
weryfikacji i akceptacji, zgodnie z Działem III SIWZ. 
 

ROZDZIAŁ XVIII 
INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekty umów o podwykonawstwo dotyczące 
robót budowlanych zgodnie z przepisami od art. 143b ustawy Pzp.  

2. Wykonawca w sytuacji zawarcia umów o podwykonawstwo zobowiązany jest:  
a) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze 
podwykonawstwo dotyczącą robót budowlanych 

b) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze 
podwykonawstwo dotyczącą usług lub dostaw, której wartość przekracza 0,5% 
wartości umowy brutto, 
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c)  zapewnić, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miały wynagrodzenie zgodne  
z zapisami umowy z wykonawcą robót, a wartość wynagrodzenia każdego kolejnego 
podwykonawcy nie była wyższa niż wynagrodzenie wcześniejszego podwykonawcy 
lub Wykonawcy dla danego zakresu robót, 

d) zapewnić, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawców nie 
przekraczała łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dla 
Wykonawcy robót budowlanych, 

e) zapewnić, aby zmiana umów z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie 
nowych podwykonawców w miejsce dotychczasowych następowała tylko i wyłącznie 
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania 
umów, 

f) zapewnić, aby umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawierały 
uregulowania dotyczące: 
- odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie robót budowlanych/dostaw/usług zgodne z uregulowaniami zawartymi 
w umowie z wykonawcą robót budowlanych,  

- kar umownych oraz warunków odstąpienia od umów zgodne z uregulowaniami 
zawartymi w umowie z wykonawcą robót budowlanych.  

3. Umowa z podwykonawcami powinna zawierać w szczególności następujące zapisy: 
a) termin realizacji, zakres i kwotę wynagrodzenia za zlecone do realizacji roboty, 

dostawy lub usługi w umowie z podwykonawcą, wraz z dokumentacją określającą 
zakres powierzonych robót, dostaw lub usług,  

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku 
potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

c) podwykonawca lub dalszy podwykonawca na prośbę Zamawiającego powinien 
udzielić informacji dotyczących realizacji umów z Wykonawcą lub wcześniejszym 
podwykonawcą, 

d) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zbyć wierzytelności na rzecz 
podmiotów trzecich, 

e) podstawą rozliczenia robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę powinien być protokół odbioru robót budowlanych 
podpisany przez Wykonawcę jak i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę 
(jeśli dotyczy), 

f) podstawę rozliczenia dostaw i/lub usług wykonanych przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę powinien być protokół odbioru dostaw i/lub usług podpisany 
zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę (jeśli 
dotyczy), 

g) okres gwarancji z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy udzielonej 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powinny być zgodne z zapisami 
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegółowo zapoznać się  
z zapisami projektu/wzoru umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

i) podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegółowo zapoznać się ze 
Specyfikacją techniczną oraz SIWZ i ją zaakceptować. 

 
ROZDZIAŁ XIX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 
złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie 
stanowiącej 10% ceny ofertowej brutto.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy: Zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A - nr  64 1050 1139 1000 0023 
5794 8088. 

4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
„Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, 
w pokoju nr 101- Sekretariat/Biuro Zarządu. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na kwotę 10 % ceny oferty brutto wniesione na okres realizacji przedmiotu 
zamówienia jak również zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy na kwotę 30 % zabezpieczenia podstawowego obowiązującą przez okres 
zgodnie z treścią oświadczenia zawartego w ofercie Wykonawcy  (min. 5 lat) od terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8.    

6. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione w pełnej wysokości przed podpisaniem 
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, datą wniesienia zabezpieczenia jest data wpływu 
środków na rachunek Zamawiającego. 

7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed  upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w  pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata,  
o której mowa wyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez jednego ze wspólników 
konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo, o ile z treści dokumentu (tj. z treści 
przelewu, dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej itp.) wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika, że zostało złożone przez 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

9. Zabezpieczenie uważa się za wniesione prawidłowo jeśli w treści dokumentu znajdują 
się zapisy art. 150  ust. 7 i ust. 8 ustawy Pzp. 

10. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. 

11. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy na roboty 
budowlane. 
W przypadku gdy wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, zamawiający wymaga, aby treść 
gwarancji zawierała postanowienia, z których wynikać będzie, że: 
1) gwarancja będzie nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie, 

dookreślonej kwoty stanowiącej zapłatę za powstałe w okresie ważności gwarancji, 
zobowiązania wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym z tytułu kar umownych / w przypadku nie usunięcia lub 
nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych  
w przedmiocie umowy w okresie rękojmi i/lub gwarancji, w tym z tytułu kar 
umownych. 

2) Gwarant wypłaci zamawiającemu kwotę gwarancji bez konieczności przedstawiania 
przez zamawiającego dowodów, podstaw lub powodów żądania przez 
zamawiającego wypłaty danej kwoty pieniężnej do wysokości kwoty gwarancji; 

3) Gwarant nie będzie żądał przedstawienia przez zamawiającego pisemnego wezwania 
wykonawcy do zapłaty kwoty przedstawionej Gwarantowi do wypłaty; 
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4) żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja postanowień Umowy w żaden sposób 
nie będzie podstawą do zwolnienia Gwaranta od odpowiedzialności w ramach 
udzielonej gwarancji, co również oznacza, że Gwarant nie będzie żądał 
powiadomienia go o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji; 

5) Gwarancja będzie ważna w terminach określonych w Dziale III SIWZ. 
 

ROZDZIAŁ XX 
POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 - 198g ustawy 
Pzp). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
a) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

c) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
- nie zawiera braków formalnych, 
- uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
d) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się  
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
a) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  
o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
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b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 - Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 poz.1113) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

c) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego 
się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego o prokuraturze. 

d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 
zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

e) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

ROZDZIAŁ XXI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 
zamówienia. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ 
zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 ustawy Pzp.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się 

w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji. 
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych  

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane.  
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o której 
mowa w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XXII  
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 
Załączniki:  
1) Wzór JEDZ - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty - załącznik nr 1, 
2) Druk Oferta – do wypełnienia przez Wykonawców – załącznik nr 2, 
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone  
w Rozdziale VI pkt. 2.2 SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawcę i przekazania 
Zamawiającemu na każde jego wezwanie – załącznik nr 3, 
4) Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, spełniających wymagania określone w Rozdziale VI pkt 2.3 - 2.7 SIWZ - do 
wypełnienia przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie – 
załącznik nr 4, 
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5) Oświadczenie o grupie kapitałowej – do wypełnienia przez Wykonawcę i przekazania 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – załącznik nr 5, 
6) Zobowiązanie podmiotu - do wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia do oferty /jeśli 
dotyczy/ - załącznik nr 6, 
7) Wzór gwarancji – załącznik nr 7. 


