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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
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3.  Część III Program funkcjonalno- użytkowy. 
4.  Część IV Wykaz Cen. 
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1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu 
ul. Wiślna 1 
39- 400 Tarnobrzeg 
Polska  
tel.: +48 15 823 22 95  
fax.: +48 15 823 31 24 
e-mail: jrp@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 

2. Definicje. 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 
1) Wykonawc ę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony.  

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie, wykonanie, 
wykończenie, usunięcie wad i usterek dla:  
 
1.1 Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Piastów: 
1.2. Zakup i instalacja zautomatyzowanej stacji zlewnej ścieków dowożonych. 
1.3. Budowa stanowiska pompowego dla zrzutu ścieków oczyszczonych do   

odbiornika w  sytuacji wysokiego stanu wód rzeki Wisły. 
1.4 Modernizacja pompowni głównej- wymiana pomp. 
1.5 Modernizacja części biologicznej oczyszczalni. 
1.6 Modernizacja placu tymczasowego składowania osadu. 
1.7 Zakup stacji do zmiękczania wody do celów kotłowych. 
1.8 Modernizacja piaskownika. 
1.9 Wymiana pomp w pompowni II stopnia. 
1.10 Przebudowa laboratorium oraz uzupełnienie jego wyposażenia. 
1.11 Dokończenie automatyzacji i kontroli procesu oczyszczania ścieków 
1.12 Wyposażenie rozdzielni elektroenergetycznej R1 i R2 w urządzenia  

klimatyzacyjne. 
1.13 Wykonanie przelewu burzowego na kolektorze ogólnospławnym. 
1.14 Wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe – budowa 

dwukomorowego osadnika poziomego okresowo czynnego. 
1.15 Wykonanie pompowni wód burzowych. 
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Szczegółowy opis  Programu funkcjonalno - użytkowego dla wyżej przedstawionego 
zakresu robót  przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.  
  
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym  
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony 
środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą 
o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego,  
a kierowanie i nadzorowanie Robót mogą wykonywać osoby, które posiadają 
wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. 
Szczególną uwagę Wykonawcy muszą również zwrócić na warunki dotyczące 
zatrudniania pracowników na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązek 
przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia 
pracy dla każdej grupy pracowników. 
 
Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą 
starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdym Uzupełnieniem 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanym podczas postępowania  
o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego  
i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć  
na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku,  
kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę Ceny Ofertowej  
nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych 
zobowiązań Wykonawcy 
 
Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi 
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi  
w Rzeczpospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na,  
lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 
 
2.  Wspólny słownik Zamówień 
Kody CPV 

Dział robót: 
45 000 000 – 7- Y009-6           Roboty budowlane - Projekt i budowa 

 
2. Grupa robót budowlanych: 

45200000 – 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
3. Klasy robót budowlanych: 

45252100-9- Y009-6 - Zakłady oczyszczania ścieków - Projekt i 
budowa 

74232000-4  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111200-0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu ścieków 
45232423-3 - Przepompownie ścieków 
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45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków 
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
45232422-6 - Roboty w zakresie uzdatniania osadów 
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne 
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45317300-5 - Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury 

przesyłowej 
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, 

z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 
podziemnej 

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45112710-5   - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

5. Zamówienia cz ęściowe 
1)  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Zamówienia uzupełniaj ące. 
 

1) Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.  

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
 

1) Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia:  czas na ukończenie do 30 października 2009 r.   
Okres Zgłaszania Wad 12 miesięcy.  

9. Warunki udziału w post ępowaniu oraz dokumenty 
potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału  
w post ępowaniu. 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej  
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.). W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania si ę 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub  więcej 
Wykonawców w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty 
dla ka żdego z nich) : 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
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wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców  
w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego  
z nich) , 

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców  
w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego  
z nich) , 

 c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę  
o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub  więcej 
Wykonawców w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty  
dla ka żdego z nich)  

d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę  
o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub  więcej 
Wykonawców w ofercie musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty  
dla ka żdego z nich) 

e) złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 u.p.z.p. i o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. 
(wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o zamówienie zło żą jedno 
oświadczenie podpisane przez ka żdego z Wykonawców lub przez ich 
pełnomocnika) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszego 
IDW. 

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego Zamówienia.  
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  
(w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego 
Zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców oceniany ich b ędzie 
łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz ł ączne kwalifikacje  
i doświadczenia)  

a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat (liczonych od 
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dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, wysokości ilości co najmniej 10 zatrudnionych 
pracowników. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informacje na temat przeciętnej 
liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego  ubiegania si ę 
dwóch lub wi ęcej Wykonawców  o udzielenie niniejszego Zamówienia 
Zamawiaj ący dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub 
odnosz ących si ę tylko do Wykonawcy spełniaj ącego niniejszy warunek 
udziału w post ępowaniu) . 

b) posiadać przeciętną liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 
trzech lat (liczonych od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zatrudniał przeciętnie co 
najmniej 2 osoby personelu kierowniczego. W celu potwierdzenia 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informacje na 
temat przeciętnej liczebności personelu kierowniczego sporządzonego 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszego IDW  
(w przypadku wspólnego  ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców  
o udzielenie niniejszego Zamówienia Zamawiaj ący dopuszcza 
składanie dokumentów wspólnych lub odnosz ących si ę tylko do 
Wykonawcy spełniaj ącego niniejszy warunek udziału w post ępowaniu) . 

 

c) Wskaże do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia oraz uprawnień budowlanych niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: 

• Przedstawiciel Wykonawcy  

- niniejsza osoba musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 
3 lata w zarządzaniu projektami na roboty w zakresie  gospodarki wodno-
ściekowej np. jako kierownik projektu lub kierownik zespołu  
(lub równoważne stanowisko  np. Przedstawiciel Zamawiającego). 

•  Kierownik Budowy  

– niniejsza osoba musi posiadać doświadczenie w przynajmniej jednej 
inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, 
– niniejsza osoba musi posiadać kwalifikacje w robotach z zakresu 
inżynierii sanitarnej jako kierownik budowy i robót, uprawnienia   
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych  
w zakresie do  kierowania robotami w branży sanitarnej, które zostały 
wydane na podstawie  obowiązujących przepisów, przynależność do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

• Kierownik robót budowlanych  

– niniejsza osoba musi posiadać doświadczenie w przynajmniej jednej 
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inwestycji dotyczącej obiektów gospodarki wodno-ściekowej, 
- niniejsza osoba musi posiadać kwalifikacje  w robotach budowlano - 
konstrukcyjnych jako kierownik budowy i robót, uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie - do kierowania 
robotami budowlano - konstrukcyjnymi, które zostały wydane na podstawie  
obowiązujących przepisów,   przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
 

•  Kierownik robót instalacji sanitarnych i technologi cznych  

– niniejsza osoba musi posiadać doświadczenie w przynajmniej jednej 
inwestycji dotyczącej przedmiotu zamówienia, 
– niniejsza osoba  musi posiadać  kwalifikacje w robotach z zakresu robót 
instalacji sanitarnej  jako kierownik budowy i  robót, uprawnienia w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie do 
kierowania robotami w branży sanitarnej, które zostały wydane na 
podstawie  obowiązujących przepisów, lub odpowiednie uprawnienia 
budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

• Kierownik robót elektrycznych   i akpia 

– niniejsza osoba musi posiadać doświadczenie w przynajmniej jednej 
inwestycji dotyczącej przedmiotu zamówienia, 
– niniejsza osoba  musi posiadać kwalifikacje w budowie sieci 
elektrycznych i elektroenergetycznych jako kierownik budowy i robót dla 
sieci elektrycznych i energetycznych, uprawnienia instalacyjne w zakresie 
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do 
kierowania robotami instalacji elektrycznych, które zostały wydane na 
podstawie  obowiązujących przepisów; przynależność do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.  

• Projektant 

– niniejsza osoba  musi posiadać pięć lat doświadczenia w projektowaniu 
w tym udział w projektowaniu oczyszczalni ścieków o wydajności nie 
mniejszej niż 5 000 m3/d, oraz zaprojektowaniu min. 1 km kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej, 
– musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do projektowania w branży 
sanitarnej, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Cały ww. personel Wykonawcy wymagany w ofercie winien posługiwać się 
językiem polskim lub dysponować na stale tłumaczem j. polskiego.  

W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani  
są przedłożyć: wykaz osób/podmiotów sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5  do niniejszej IDW, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu niniejszego zamówienia oraz opis doświadczenia zawodowego 
każdej z wymienionych osób wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia;  uprawnienia i 
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zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność 
przez Wykonawcę. 

d) wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie:   

- co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej, której przedmiotem  
była modernizacja lub rozbudowa technologiczna oczyszczalni ścieków 
komunalnych o wydajności min 5 000 m3/d;  

- co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej, której przedmiotem była 
budowa zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości 
minimum 1 km.  

e)  wykazać wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest 
krótszy to w tym okresie usługi spełniającej poniższe warunki: 

- co najmniej jednego projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej o długości co najmniej 1 km.  

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz wykonanych  robót budowlanych oraz usług projektowych w 
okresie odpowiednio ostatnich pięciu i trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy 
w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego  załącznik nr 6  do 
niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że wskazane  roboty 
budowlane oraz usługa projektowa zostały wykonane należycie (w przypadku 
wspólnego  ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców  o udzielenie 
niniejszego Zamówienia Zamawiaj ący dopuszcza składanie dokumentów 
wspólnych lub odnosz ących si ę tylko do Wykonawcy spełniaj ącego 
niniejszy warunek udziału w post ępowaniu) . 

 
Zaleca się aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez 
Wykonawców roboty/usługi zostały wykonane należycie muszą zawierać co 
najmniej:  

a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym 
postępowaniu, zrealizował usługi/roboty, których dokument dotyczą, 

b. wskazanie podmiot, na rzecz którego zrealizowane były usługi/roboty, 
c. wskazanie zakres usług/ robót, 
d. wskazanie wartości usług/robót, 
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ukończenia), 
f. wskazanie miejsca wykonania, 
g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w p. (b) stwierdzającą,  

że usługi./roboty zostały wykonane należycie. 

 

 



Część I -Instrukcja dla Wykonawców 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  
 

Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków  
2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 

 

11 

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania si ę dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,  oceniana 
będzie ich ł ączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu 
dokumenty ma obowi ązek zło żyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w i 
mieniu wszystkich wykazywa ć będą spełnienie tego warunku) :  

 

a)  Wykonawca osiągną w każdym roku obrotowym z ostatnich trzech lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres roczne 
przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 4,0 mln PLN. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat za okres ostatnich trzech 
lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia budowy jest krótszy – za ten okres, 
w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania 
finansowego – innych dokumentów określających roczne przychody netto ze 
sprzedaży  (w przypadku Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą, 
dokumenty mo że przedło żyć Wykonawca/wcy   spełniaj ący niniejszy 
warunek) .              

b)  posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej  1,0 mln PLN   
lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej  1,0 mln PLN.  

 W  celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej  kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, w którym posiadają  rachunek wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez 
Wykonawcę zdolności kredytowej (w przypadku Wykonawców 
składaj ących ofert ę wspóln ą, dokumenty mo że przedło żyć 
Wykonawca/wcy   spełniaj ący niniejszy warunek) .  

c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawca  musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1,0 mln PLN  
(w przypadku Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą, dokumenty 
może przedło żyć Wykonawca/wcy   spełniaj ący niniejszy warunek) .   

2.    Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz. 605)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w        
pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).b) i 9.1.1).d) składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
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odpowiednio, że:   

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
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; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  
 

2) zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.1.1).c) składa zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 4-8 u.p.z.p 

 
3) stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów, dokumenty o których mowa powyżej  w pkt. 9.2.1)a) i c)  
oraz 9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej  
w pkt. 9.2.1)b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa 
powyżej w pkt. 9.2.1)a), 9.2.1)b), 9.2.1)c) i 9.2.2) IDW zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 
kraju  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 
9.2.3) IDW stosuje się odpowiednio. 

3.   Dokumenty o których mowa w pkt. 9.1) niniejszej IDW są składane w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

4.     Dokumenty o których mowa w pkt. 9.2.1) i 9.2.2) niniejszej IDW są składane w 
formie oryginału lub kopii (potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem) przetłumaczony na język polski potwierdzone przez Wykonawcę. 

5.    W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w 
innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia przy czy średnie kursy walut 
dostępne są pod następującym adresem: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych 
finansowych. 

6.  Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana  
wg   formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
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10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę udzielenie 
zamówienia.  

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto 
tacy Wykonawcy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i  w 
zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zaleca się aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego 
wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, 
do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyszczególnić 
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z 
tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.  

 
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
 

3. Wykonawcy (Partnerzy) wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 7 dni przed podpisaniem 
umowy o realizację niniejszego  zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści wszystkie 
postanowienia dotyczące wspólnej i solidarnej realizacji zamówienia, określającej 
obowiązki każdego z Wykonawców przy realizacji zamówienia. 

 

11. Wadium 
 
1. Wysoko ść wadium 
 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium  
w wysokości: 

 
350 000  PLN (słownie: trzysta pi ęćdziesi ąt tysi ęcy złotych ) 
 
  
2. Forma wadium  
 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 
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2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a)   krótki opis kontraktu, 

      b)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji    
           (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej    
           udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
      c)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
      d)  kwotę gwarancji, 
      e)  termin ważności gwarancji, 
      f)   zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne    
           żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego     
           ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”. 
g)   gwarancja ma być gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną  
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośną na osoby trzecie. 

 
Postanowienia pkt. 11.2.2) stosuję się również do poręczeń określonych  
w pkt.11.2.1)b i 11.2.1)e IDW z  wyjątkiem poręczeń pieniężnych. 
W przypadku składania ofert przez Konsorcjum firm gwarancja wadialna może być 
wystawiona na Konsorcjum, Lidera Konsorcjum lub innego członka Konsorcjum. 
 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 
      Bank PKO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu 62 1240 2744  1111 0000 3990 9143 
 

Do oryginału oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu na ww. rachunek. 
 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

należy dołączyć w oryginale do oryginału oferty.   
 
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium 

może być wniesione łącznie przez wszystkich, kilku lub jednego z Wykonawców. 
 
 
4. Termin wniesienia wadium 
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
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W wymienionym przypadku dołączenie do oryginału oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym 
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
 
5. Zwrot wadium 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
u.p.z.p.   
 
6. Utrata wadium 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
   
 

12. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego 
wykonania umowy 

 
1. Informacje ogólne 
 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie 
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Koszty związane  
z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi 
Wykonawca. 
 
2. Wysoko ść zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% 
zatwierdzonej ceny kontraktowej ( tj. łącznie z podatkiem VAT).   

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą.  

 
  
3. Forma zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy  
 
1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo- kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem  
na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

 
Bank PKO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu 62 1240 2744 1111 0000 3990 9143 
 

3)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W tym celu jako kurs 
przeliczeniowy Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego 
opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o przetargu na niniejsze 
zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się 
do niej odpowiednio treść pkt. 11.2.2) IDW, a dokumenty te winny zawierać 
zobowiązanie do” zapłacenia gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego”.  
Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji lub poręczenia) ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub potwierdzić 
dokument bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.   
Nie zgłoszenie zastrzeżeń w  terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania 
dokumentu uważane jest za przyjęcie bez zastrzeżeń.  

6)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p. 

 
4. Zwrot zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 
 
1)  Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia po okresie zgłaszania wad w terminie 

30  dni od dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa  Przejęcia dla całości Robót.    
2)  Resztę wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania  

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zabezpieczenie to jest zwracane nie 
później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości, tj. w po okresie 12 miesięcy od chwili wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót.   
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3) Po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu gwarancje na urządzenia, która obowiązywać będzie 
od dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.  

13. Waluta w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane  
z realizacj ą niniejszego zamówienia publicznego 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w  EUR. (Uwaga: płatno ść podatku VAT w PLN) 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wymagania podstawowe 
 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może 
składać oferty na dane zamówienie jako Wykonawca indywidualny  
i jednocześnie jako Wykonawca wspólnie z innymi Wykonawcami 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży lub 
będzie uczestniczył w więcej niż jednej ofercie dotyczącej zamówienia,  
spowoduje to odrzucenie wszystkich ofert dotyczących zamówienia, w których 
Wykonawca jest zaangażowany. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego (ych) 
status prawny Wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika,  
iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

5) W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, udokumentowanie właściwej reprezentacji 
winno nastąpić w formie pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi, 
podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy reprezentujących 
wszystkich pojedynczych Wykonawców, do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarciu kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.    

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane 
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przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie ( Wykonawca winien 
udzielić informacji i podać dane ujęte/zawarte w Załącznikach, jeżeli 
zagadnienie nie dotyczy Wykonawcy, powinien on wpisać słowa „nie dotyczy”, 
z krótkim wyjaśnieniem dlaczego; Wykonawca może załączyć dodatkowe 
strony, jeżeli okaże się to konieczne; dołączonym dokumentom 
/oświadczeniom wystawionym w języku obcym muszą towarzyszyć 
odpowiednie tłumaczenia na język polski, zgodnie z zapisem p.9.3 i 9.4.    

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego  
co najmniej oznaczenie nazwy ( firmy) i siedziby.   

8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający nie będzie w 
żadnym przypadku ponosił odpowiedzialności z tytułu takich kosztów, bez 
względu na przebieg lub wynik postępowania, z zastrzeżeniem art.93 ust. 4 
Ustawy. 

 
 
 
2. Forma oferty 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 4 egzemplarzach  
(1 oryginał i  3 kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę 
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy 
złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki  
do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej  
jej zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony  
te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane  
i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki  
lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach,  
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w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane 
przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złozona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
 

 
3. Zawarto ść oferty 
 

1) Kompletna oferta musi zawierać : 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1  do niniejszej IDW, 
b) Załącznik do oferty  stanowiący załącznik nr 1a  do niniejszej IDW, 
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2  do niniejszej IDW, 

d) Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników 
sporządzona wg Wzoru stanowiącego załącznik nr 3  do niniejszego IDW, 

e) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienia sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszej IDW, 

f) Wykaz wykonanych robót budowlanych i usług projektowych spożądzony 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5  do niniejszej IDW, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót i projektów, 

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego (należy załączyć oryginał lub ksero poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez osobę upełnomocnioną). Do wystawienia 
przedmiotowego pełnomocnictwa lub potwierdzoną przez notariusza. 

h) dowód wniesienia wadium, 
i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW, 
j)  Wypełniony i podpisany Wykaz cen stanowiący  IV część niniejszej SIWZ.  

 
 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
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4. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów   
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
wówczas informacje te muszą być opisane w Formularzu Oferty i dołączone  
do niego w formie osobnego załącznika wyraźnie oznaczonego jako „Załącznik 
do Formularza Oferty o nie ujawnianiu informacji - Informacje zawarte  
na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać 
innym uczestnikom postępowania.”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za niewłaściwe oznakowanie takiego załącznika przez Wykonawcę. 
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji, o których mowa w art. 
86ust.4 u.p.z.p.  
Oferta Wykonawcy nie zawierająca zastrzeżeń, o których mowa powyżej jest 
ofertą  jawną. 

15. Wyjaśnianie i zmiany w tre ści SIWZ 
 
1. Wyjaśnianie tre ści SIWZ 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła  
do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie 
ujawni źródła zapytania. 
 
2. Zmiany w tre ści SIWZ 
 
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym  przekazano niniejszą SIWZ, a jeżeli 
specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej 
stronie.  

2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert  
a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji 
treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
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niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą 
SIWZ. 

16. Zebranie Wykonawców 
 
Nie planuje się organizacji spotkania wyjaśniającego. 
 

17. Wizyta na placu budowy 
 
Zaleca się, aby Wykonawca złożył wizytę i dokonał inspekcji Terenu Budowy i jego 
otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko 
wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty  
i podpisania Kontraktu.  

Wizyta na Terenie Budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 
Jakiekolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją Terenu Budowy ponosi 
Wykonawca. 

18.      Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami 
 
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się  
z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pan  Jacek Rudnicki , tel. nr 015 823 22 95  
oraz 015 823 63 11 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  Pan  Wojciech 
Lipiec , tel. nr 015 823 22 95 oraz 015 823 22 03 

 
 

19.      Miejsce, termin i sposób zło żenia oferty 
 
1. Ofertę należy złożyć w  sekretariacie siedziby Zamawiającego  

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu,  
ul.  Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,  w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia  21 kwietnia 

2008 r. 
do godz.  12 00 czasu 

lokalnego 
 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco: 
 

Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobr zegu,  
                               39-400 Tarnobrzeg, u l. Wiślna 1 
 
 
 

   



Część I -Instrukcja dla Wykonawców 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  
 

Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków  
2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 

 

22 

Oferta w postępowaniu na : 
 

INWESTYCJE W OBRĘBIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
–  ZADANIE 03/IA 

 
 

Nie otwierać przed dniem:  21 kwietnia 2008 r., godz. 12 30 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi 
wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki 
do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty. 

20.  Zmiany lub wycofanie zło żonej oferty 
 
1. Skuteczno ść zmian lub wycofania zło żonej oferty 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zmiana zło żonej oferty 
 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
 
3. Wycofanie zło żonej oferty 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

21.  Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,    
 

W dniu 21 kwietnia 
2008 r. 

o godz.  12 30 czasu 
lokalnego 
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22.  Tryb otwarcia ofert  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 
 
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do 
oferty. 
 
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny.  
 
 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego.  
 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.1.  
i 22.4.2)-3) niniejszej IDW.  

 

23.   Zwrot oferty bez otwierania 
 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

24.  Termin zwi ązania ofert ą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30  dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach,  

na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty 

wadium.  
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4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

   

25.  Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w EUR. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wypełnionym i podpisanym 
Wykazem Cen stanowiącym  Część IV niniejszej SIWZ. 

 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Uważa się, że Cena 

Ofertowa podana w Formularzu Oferty zawiera każdy upust, jeśli jest oferowany. 
Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie w innym miejscu oferty nie będzie brany 
pod uwagę.   

 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego).  

   
4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej  
w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa  
w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez 
Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.    

 
5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych 

przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką 
VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny 
ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art.2  pkt.1 Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych” mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 Ustawy  
o cenach z dnia 5 lipca 2001 ( Dz. U. 2001 nr 97 poz.1050). Powyższe wynika  
z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążala budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

 

26.  Kryteria 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.  
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2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  
i ich znaczenie: 

 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 100 % 100 punktów 
 

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

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykona wcy, którego oferta 
uzyska najwy ższą liczb ę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
 
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, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

27.   Oferta z ra żąco nisk ą 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. 
 
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 wraz  z dostarczonymi dowodami    



Część I -Instrukcja dla Wykonawców 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  
 

Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków  
2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 

 

26 

                     potwierdza, że oferta zawiera rażąconiską cenę w stosunku do   
                     przedmiotu zamówienia. 
 

28.   Uzupełnienie oferty  
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający wezwie Wykonawców,  
którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty o których mowa zawierające 
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlega odżuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Oświadczenie lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie  
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniać przez oferowane 
roboty budowlane i usługi projektowe wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia 
oświadczeń i dokumentów.  
 

 29.  Tryb oceny ofert .  
 
1. Wyjaśnienia tre ści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 
2.  Sposób oceny zgodno ści oferty z tre ścią niniejszej SIWZ 
  
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
 
3. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z 
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art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

 

30.   Wykluczenie Wykonawcy 
 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego    
zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p i art. 92 ust.1 u.p.z.p 
 
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego 
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 

31.   Odrzucenie oferty 
 

 
1. Zamawiający odżuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 
2. Zamawiający  zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

32.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku post ępowania 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie   

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejeszej oferty Zamawiający powiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i 

adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w ust. 3a), na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznym w swojej siedzibie.  

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
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33.  Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia  

 
1.     Zgodnie z art. 139 u.p.z.p.  i art. 140 u.p.z.p. 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;  
2.       zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z kontraktu jest tożsamy z      
           jego   zobowiązaniami zawartymi w ofercie; 
3. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
4. jest niewa żna:  

                a. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
           b. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte   
               w niniejszej SIWZ. 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą  

solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

  
6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II 

niniejszej SIWZ.  
 

7. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi 
wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitalu zakładowego, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć uchwałę  
zgodnie z postanowieniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.  
nr 94, poz.1037 z 2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki zezwalający  
na zaciąganie takich zobowiązań. 

 

34.      Uniewa żnienie post ępowania  
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia  

w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  
• ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

(w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 
ofert), 

• złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku  
unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 
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35.   Środki ochrony prawnej 
1. Informacje ogólne  
 

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW są: 
a) protest, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., 
c) Zamawiającemu zgodnie z art. 179 ust. 1a u.p.z.p. 

 
 
2. Protest 
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz  
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego  
na zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.   

 
3. Odwołanie 
 
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, przekazując 
jednocześnie jego kopię Zamawiającemu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do 
odwołania przedstawione są w art.184 - 193 u.p.z.p. 
 
4. Skarga do s ądu 

 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi 
do sądu uregulowane zostały w art.194 - 198 u.p.z.p.  
 

36.  Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
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37.  Podwykonawstwo 
 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w Formularzu Oferty. 

 

38.  Wykaz zał ączników do niniejszych IDW 
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
Lp.  Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2.  Załącznik nr 1a Załącznik do Oferty 
3.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.  
4.  Załącznik nr 3 Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby 

zatrudnianych pracowników.  
5.  Załącznik nr 4 Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczebności 

personelu kierowniczego 
6.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 

zamówienie.  
7.  Załącznik nr 6 Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych oraz projektów. 
  

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt. 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
Na:  Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego:  
 
 

2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobr zegu, 
 ul. Wi ślna 1,  39- 400 Tarnobrzeg 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:        
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4.  Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(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 za realizację całości niniejszego zamówienia    

wynosi ..............................................  EUR (słownie: 
......................................................................... EUR) w tym uwzględniono 
należny podatek VAT w wysokości ...................   EUR,  

4) niniejsza oferta jest ważna przez  30 dni od terminu składania ofert, 
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  
zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę 
zgodnie z treścią pkt. 12 IDW,  

 
7) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  
 
 

8) jako Wykonawca wspólnie ubiegający się wykonanie niniejszego zamówienia  
zobowiązuję się przedstawić stosowne porozumienie zgodnie z pkt.10.3 IDW3, 

 
9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 

w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 
 

 
10) na podstawie art.8 up.z.p, [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 postępowania4: 

 
Strony w ofercie  
(wyra żone cyfr ą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

a)    
b)    

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

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom]5:  
l.p. Nazwa cz ęści zamówienia  
a)  
b)  

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 

1)       
2)       

 
 
                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 1a- Formularz Zał ącznika do oferty 

 
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 
Na: Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków  
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego:  
 
 

2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 

 

Numer referencyjny  ogłoszenia o przetargu:  
w Biuletynie Zamówień Publicznych: .......................  
 
 
 

(Uwaga : Wykonawcy są proszeni o wypełnienie  pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 
Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o.  w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 
39-400 Tarnobrzeg 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

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

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

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

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

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 SAFEGE S.A., Oddział w Polsce,  
ul. Solec 22, 00 – 410 Warszawa 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  

Do 30 października 2009 r. 

 
 
 

 

 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 
 12 miesięcy od dnia wydania przez 
Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót 
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Gwarancja na dostarczone 
urządzenia 

1.1.3.10 
12 miesięcy od dnia wydania przez 
Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót 

Elektroniczny system 
przekazywania danych 1.3 

Telefaks oraz E–mail 
Telefaks i E-mail winien być 
potwierdzone na piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu 
Budowy 2.1 

 Zgodnie z Programem Wykonawcy 
 
 

Data Rozpoczęcia 1.1.3.2 & 8.1 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę 
Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej 
niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie 
będzie późniejsza niż 30 dni po dacie 
podpisania Kontraktu  

Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 
 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT) określonej w Akcie 
Umowy 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Programie Funkcjonalno 
użytkowym 

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5  6.00 – 22.00 

Kara za zwłokę 8.7  
0,05% Ceny kontraktowej za każdy dzień 
opóźnienia 

Maksymalna kwota za zwłokę 8.7 10% Ceny Kontraktowej  

Stopa procentowa dla 
rzeczywistych kwot do 
wyliczenia kwoty narzutu i 
zysku 

13.5(b)(ii) 
2% 
 

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 60 000,00 EUR 

Waluta płatności 14.15  EUR /PLN 
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Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) przed Datą Rozpoczęcia 

Minimalna kwota ubezpieczenia 
od roszczeń osób trzecich  

18.3 
 200 000 EUR za wypadek niezależnie 
od ilości zdarzeń  
 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie 
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś 
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

 

 
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 
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  Załącznik nr 2 – wzór o świadczenia Wykonawcy  o spełnianiu warunków 
udziału w post ępowaniu.   
 
Na: Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobr zegu, 
 ul. Wi ślna 1,  39-400 Tarnobrzeg 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 
1163 ze zm. Dz. U. z 2007 Nr 82, poz. 560): Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.): 

 
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na  „ Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków”. 
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 

4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia; 

5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 
Nr 164, poz. 1163 ze zm. Dz. U. Nr 19, poz. 177ze zm.). 

 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 3 – wzór informacji dotycz ącej przeci ętnej liczby zatrudnionych 
pracowników.   

 
 
Na: Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego:  2004/PL/16/C/PE/021-03/IA  
  
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
 Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobr zegu, 
 ul. Wi ślna 1,  39- 400 Tarnobrzeg 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza  informacja)  
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

w okresie  ostatnich trzech lat od dnia  wszczęcia postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia (czyli wysłania ogłoszenia do publikacji)  zatrudniałem   
następującą liczbę pracowników. 

 
 
 
l.p. Rok Liczba zatrudnianych pracowników 
1)    
2)    
3)    
 *Uwaga: 
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 4 – wzór informacji dotycz ącej przeci ętnej liczebno ści 
personelu kierowniczego.   
 
Na: Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego:  2004/PL/16/C/PE/021-03/IA  
  
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
 Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobr zegu, 
 ul. Wi ślna 1,  39- 400 Tarnobrzeg 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza  informacja)  
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

w okresie  ostatnich pięciu lat miałem następującą liczebność personelu 
kierowniczego: 

 
l.p. Rok Liczba zatrudnianego personelu kierowniczego 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
 *Uwaga: 
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wykazuje ten okres. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 5 –  wzór wykazu osób, które b ędą wykonywa ć niniejsze 
zamówienie.  

 
 
Na: Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków  
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego:  2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 
 
  
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
 Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobr zegu, 
 ul. Wi ślna 1,  39- 400 Tarnobrzeg 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza  informacja)  
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty: 

Doświadczenie zawodowe  

Data pełnienia 
tej funkcji 

L.p. Imię i 
nazwisko  

Pełniona 
funkcja w 
zespole 

Wykształcenie
/Kwalifikacje/
Uprawnienia 

(zakres,numer
)  

Nazwa 
inwestycji/zakr

es robót 
budowlanych 

Pełniona funkcja 

od do 

1.        
2.        
3.        

Wykonawca przedstawia według podanego wyżej wzoru informację o osobach wskazanych do wykonania 
niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za 
istotne w świetle wymagań SIWZ. Za prezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez 
Zamawiającego kwalifikacje. 
Do niniejszego oświadczenia załączono wskazane przez Zamawiającego dokumenty oraz zaświadczenia 
potwierdzające wymagane w pkt. 9 niniejszej IDW, uprawnienia zawodowe oraz zaświadczenie z właściwej izby 
samosądu zawodowego. 

 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 
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Załącznik nr 6 – wzór wykazu wykonanych przez Wykonawc ę robót 
budowlanych oraz projektów.   
 
 
Na: Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków  
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego:   2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
 Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobr zegu, 
 ul. Wi ślna 1,  39- 400 Tarnobrzeg 
 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczęcia postępowania 
następujące zamówienia na roboty budowlane: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
zamówienia  

Wartość w 
PLN (bez 

VAT) 

Przedmiot 
zamówienia  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Miejsce 
wykonani

a 

Zamawiający  
(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy

6  

1.         
2.         
3.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
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Wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania 
następujące zamówienia na projektowanie: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
zamówienia  

Wartość w 
PLN (bez 

VAT) 

Przedmiot 
zamówienia  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Miejsce 
wykonani

a 

Zamawiający  
(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy

7  

1.         
2.         
3.         

 
 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały 
wykonane należycie. 
 
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

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

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 

      
      

 
 

                                                 
7 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 


