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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA USŁUGI  
dla zamówienia pn.:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji 
na terenie Gminy Łask” 

 
o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 207.000,00 euro 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Część III Opis przedmiotu zamówienia / Dokumentacja techniczna   

Zatwierdzam: 
                                                                                  Zarząd  Miejskiego  Przedsiębiorstwa   

                                                                         Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. w Łasku   
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.   

ul. Tylna 9, 98-100 Łask  
    
Tel.: (43) 675 51 43;  
Teleks/Faks: (43) 675 36 95;  
E-mail: mpwik@mpwik-lask.pl 
www.mpwik-lask.pl 

2. OZNACZENIE WYKONAWCY I TERMINOLOGIA. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za :  

 IDW – oznacza Instrukcję dla Wykonawców czyli Część I niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

 Wykonawcę - 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. 

Ponadto na potrzeby SIWZ wprowadza się następujące terminy: 

 Umowa – oznacza „umowę” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, 
w szczególności ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Część II 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 OPZ – oznacza „Opis przedmiotu zamówienia” - Część III niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

 Konsorcjum – oznacza dwóch lub większą liczbę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia; 

 Partner – Wykonawca wchodzący w skład Konsorcjum; 

 Pełnomocnik – przedstawiciel Wykonawcy umocowany do reprezentowania 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 

 upzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i n. upzp o wartości przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 upzp. 
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.1 Zakres zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia pn.: „Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci 

kanalizacji w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” jest zaprojektowanie całości 

rozwiązań dla etapu V i etapu VI w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” wraz z 

wykonaniem pełnozakresowej i pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

Łączna długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2000 mb na 

terenie wsi Ostrów, oraz ok. 1080 mb kanalizacji sanitarnej w ulicy Widawskiej i Zachodniej 

oraz z powodu ukształtowania terenu nie pozwalający na wpełni zaprojektowanie sieci 

grawitacyjnej będzie konieczne wybudowanie przepompowni ścieków z  ok. 440 mb kanalizacji 

tłocznej . 

Zamówienie pn.: „Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” składa się z dwóch części / zadań: 

- Etap IV – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250  w Ostrowie w tym: 

 włączenie ścieków do istniejącej studni kanalizacyjnej DN 1000 betonowej 

zlokalizowanej w Ostrowie w drodze gminnej Nr 103216E 

 wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości. 

Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2000 mb na 

terenie wsi Ostrów, 

 

- Etap V – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 200  w Łasku w ulicy    Widawskiej i Zachodniej  z odejściem do ulicy 

Prusa w tym: 

 włączenie ścieków do istniejącej  kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 zlokalizowanej w ulicy 

Jana Matejki poprzez projektowany rurociąg tłoczny. 
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 wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości. 

Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1080 mb kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Widawskiej i Zachodniej oraz z powodu ukształtowania terenu nie 

pozwalający na w pełni zaprojektowanie sieci grawitacyjnej wybudowanie przepompowni 

ścieków z  ok. 440 mb kanalizacji tłocznej. 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana odrębnie dla każdego z dwóch wyżej 
opisanych części / zadań. Dla każdego z tych zadań Wykonawca zobowiązany będzie do 
uzyskania odrębnego prawomocnego pozwolenia na budowę lub innych odpowiednich 

dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
W ramach realizacji dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca 
zobowiązany będzie w szczególności do opracowania i wykonania dla poszczególnych części / 
zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

a) uzyskanie / wykonanie map do celów projektowych, 
b) uzyskania wypisów z rejestru gruntów oraz wykazu właścicieli gruntów, 
c) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości, 
d) wykonania projektów budowlanych dla poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, które zgodnie z prawem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, 
e) wykonania projektów wykonawczych dla wszystkich części / zadań przedsięwzięcia 

inwestycyjnego objętych Zamówieniem, 
f) wykonania projektów specjalistycznych, których konieczność opracowania może 

wyniknąć w trakcie projektowania, 
g) wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 
h) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, 
i) wykonania Informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia,  dla 

poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego 
j) dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień (branżowych i innych) potrzebnych do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności: 

 dokonanie uzgodnień w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, 

 uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeśli będzie konieczna, 

 uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych 
odpowiednich dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

k) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robot budowlanych prowadzonych na 
podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji. Nadzór autorski obejmować będzie 
łącznie dla dwóch części / zadań do 30 pobytów na budowie. 

 

Szczegółową charakterystyka poszczególnych części / zadań wchodzących w zakres projekt pn.: 
„Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 
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kanalizacji na terenie Gminy Łask” zawiera Część III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia / 
Dokumentacja techniczna  ”. 

 
Projekt / przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa 
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

4.2 Kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. 

Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawcy winni złożyć oferty 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych analiz wykonalności wynosi: 
Lp. Nazwa Zadania  Termin wykonania:  

1. 

Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” - Etap IV – wykonanie dokumentacji 

projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250  w Ostrowie 

6 miesięcy od daty 

podpisania umowy, 

Nie później niż do 

dnia 30.11.2015r  

2. 

Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” - Etap V – wykonanie dokumentacji 

projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200  w Łasku w 

ulicy    Widawskiej i Zachodniej  z odejściem do ulicy Prusa 

6 miesięcy od daty 

podpisania umowy, 

Nie później niż do 

dnia 30.11.2015r 
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9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

9.1 Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

9.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
o których mowa w art. 22 ust 1 upzp, i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 9.1.2. 
IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust 1 upzp oraz art. 24 ust 2 pkt 5 upzp, i którzy wykażą ich 
spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem 
zamieszczonym w pkt. 9.2. IDW. 

9.1.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne, muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu (w tym informacje i formalności 
konieczne do dokonania oceny spełniania w/w warunku), tj.: 

1) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust 1 upzp, sporządzone według odpowiedniego wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie 
to winno być złożone wspólnie, przy czym powinno być podpisane przez 
uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, lub przez pełnomocnika upoważnionego 
do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego); 

2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
[Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie art. 22 ust. 1 upzp (Załącznik Nr 2 do niniejszej IDW), jego 
weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: „spełnia- nie spełnia”]; 
 

3) posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie 
niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich 
łączna wiedza i doświadczenie) 
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał następujące 
zamówienia / usługi: 

a) co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu „dokumentacji projektowej” 

dla budowy kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem, że łączny zakres 

zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej, dla której uzyskano prawomocne 

pozwolenie na budowę obejmował co najmniej: 

- minimum 1 000 mb nowej kanalizacji grawitacyjnej minimum D 200, 

- minimum 200 mb nowej kolektorów tłocznych minimum D 100, 

- minimum 1 szt. przepompowni ścieków. 
 

Na potrzeby oceny spełnienia ww. warunków udziału w postępowania przez 

„dokumentację projektową” o której mowa powyżej zostanie uznana 

dokumentacja obejmująca co najmniej: 

- projekt budowlany, 

- projekt wykonawczy,  

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć, odpowiednio wypełniony Wykaz wykonanych głównych usług 
(sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW), 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały 
wykonane należycie]; 

 
 

Uwagi:  
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt 3) IDW (powyżej) uznaje się: 
a) poświadczenie, 
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
3.  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego  zamówienia (usługi) wskazane 

w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa w pkt 9.1.2. ppkt 3) IDW. 
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4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt 3) IDW 
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, 
że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na  rzecz którego roboty budowlane, dostawy 
lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji 
lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

5. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający 
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać ten 
kurs przeliczeniowy w ofercie. 

6.  Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych, przez Wykonawcę w wykazie usług  jest szerszy niż 
wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien w wykazie wskazać zakres i wartość usług 
odpowiadających zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego. 

 
4) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 
będzie ich łączny potencjał kadrowy i kwalifikacje) 
 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

a) Ekspert 1: Kierownik Zespołu Projektowego – niniejsza osoba musi posiadać 

następujące kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu pracami Zespołu 

Projektowego w tym minimum dla dwóch inwestycji/projektów z zakresu 

wod – kan o wartości inwestycyjnej minimum 1 000 000,00 zł netto każda.  

b) Ekspert 2: Projektant - Koordynator ds. kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej, 

niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: doświadczenie w 

projektowaniu sieci kanalizacyjnych - łącznie minimum 500 mb nowej 

kanalizacji grawitacyjnej, uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń kanalizacyjnych, 

c) Ekspert 3: Projektant - Koordynator ds. ds. kanalizacji sanitarnej - tłocznej, 

niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: doświadczenie w 

projektowaniu sieci kanalizacyjnych - łącznie minimum 100 mb nowych 

kolektorów tłocznych wraz z minimum 1 przepompownią ścieków, 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
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ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych, 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są 

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowalne, Zamawiający dopuszcza 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)  

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć, odpowiednio wypełniony Wykaz osób (sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW), które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją 
o podstawie dysponowania tymi osobami]; 
 

5) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie 
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) 
 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że znajduje się w następującej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:  

100 000,00 zł. 

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej: 100 000,00 zł. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
i finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 
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b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia; 

Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN 

Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji 

ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Wykonawca zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w ofercie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 upzp, na zasoby innych 

podmiotów przedkłada dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował Wykonawca. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

9.1.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2 b upzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów 
przedstawił dokumenty określone w pkt. 9.2 SIWZ. 

9.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców musi 
wykazać, że nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 upzp oraz art. 24 
ust. 2 pkt 5 upzp. 

9.1.5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu 
o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

9.2 Brak podstaw do wykluczenia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 
ust. 2 pkt 5 upzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca wykazując 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, także w odniesieniu do tych podmiotów 
(z wyłączeniem dokumentu określonego w pkt. 9.2.7. IDW), następujących dokumentów: 

9.2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 upzp  – 
załącznik nr 3 A do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
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niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich); 

9.2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 upzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich); 

9.2.3 aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

9.2.4 aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

9.2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 upzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

9.2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 upzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 
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9.2.7 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp 
– załącznik nr 3 B do IDW – oświadczenie wymagane wyłącznie 
od Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
nie dotyczy  innych podmiotów na zasobach których, polega Wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust. 2b upzp. 

 

 

Uwagi do dokumentów wymienionych w pkt. 9.2: 
 
1. Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp: 

1.1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę – 
zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”), 

1.2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, a także: 

a) 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, 

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

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, 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, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

1.3. przejecie kontroli – rozumie się przez to 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: 

a) 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, 

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

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

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

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę, 
g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 

na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b upzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
te podmioty. 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 upzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa: 
6.1. w punkcie 9.2 ppkt 9.2.2. – 9.2.4 i 9.2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
6.1.2. 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, 

6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
6.2. w punkcie 9.2. ppkt 9.2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 upzp. 

7. Dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie 6.1.1 i 6.1.3 oraz punkcie 6.2, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej 
w punkcie 6.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 

 

9.3 Ponadto do oferty należy załączyć: 

9.3.1 formularz ofertowy – załącznik nr 1 do IDW; 

9.3.2 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, 
bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
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przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 
(dotyczy również spółki cywilnej); 

9.3.3 zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich 
zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, które wskazane jest aby 
zawierało:  

1) dane pozwalające na identyfikację stron; 
2) zakres udostępniania (w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału 

technicznego, osób zdolnych  do wykonania zamówienia i sytuacji finansowej) 
oraz jego podstawa (np. umowa przedwstępna przyrzekająca zawarcie umowy 
o udostępnienie, umowy o podwykonawstwo, o współpracy, porozumienie 
o delegowaniu pracowników, umowa oświadczenie  usług doradczych, know-how 
i inne umowy nienazwane);  

3) cel i czas udostępnienia (obejmujący okres realizacji zamówienia).  

 
9.4 Inne podmioty 

9.4.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w tym w szczególności przedłożyć Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas i potrzeby 
wykonania zamówienia.  

9.4.2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1) – 9.2.6). 

9.4.3. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału ekonomicznego podmiotu 
należy przedłożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty, o których mowa w pkt 
9.1.2. 5). 

9.4.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b 
u.p.z.p., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.  

 
UWAGA: 



  

       
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 

 

 
 

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

 Strona: 16/48 

1. Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału 
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia - nie spełnia, 
na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie 
ww. warunków udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający dołączył do niniejszego IDW wzory załączników, które są materiałem 
uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, 
jako obowiązkowa. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 

 

10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi, w pkt. 9 IDW. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

11. WADIUM. 

11.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

3 000,00 PLN 

słownie: trzy tysiące złotych, 00/100 

 
11.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm., tekst jednolity 
Dz.U.2007.42.275.). 

11.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, 
powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 30 dni na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące 
elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
3) kwotę gwarancji/poręczenia, 
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 

30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 
iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”; 
6) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 

30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 
iż Wykonawca: 
a) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1 upzp prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw”. 

11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 

Bank Pekao S.A. I o/ Łask 
Nr rachunku: 88 12 40 32 88 1111 0000 28 10 66 16. 

 
11.5 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez upzp formach należy złożyć  

w oryginale wraz z oryginałem oferty (w osobnej kopercie).  

11.6 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.  

11.7 W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę.  

11.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 upzp. 

11.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego 
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stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11.11 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, lub 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

12.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, służące pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zawartej 
w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 10 % ceny 
brutto podanej w Formularzu Oferty. 

12.2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy przed podpisaniem umowy. 

12.3 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. 

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

Bank Pekao S.A. I o/ Łask 
Nr rachunku: 88 12 40 32 88 1111 0000 28 10 66 16. 

 
12.5 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, 
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na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

12.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 

12.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

12.8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno 
spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12.9 Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu 
stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego 
prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania 
dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

12.10 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. 3 upzp. 

12.11 Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się 
art. 149 upzp. 

12.12 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób : 

1) część zabezpieczenia w wysokości 90% zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane – po obustronnym podpisaniu Końcowego protokołu 
odbioru całego przedmiotu zamówienia; 

2) pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady w wysokości 10% zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty upływu 
okresu rękojmi za wady. 

13. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE 
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

13.1 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN. Dotyczy to również wskazanej przez 
Wykonawcę kwoty w ofercie. 

13.2 W przypadku jednak złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż określono w pkt 9.1., Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji zamówienia w Dzienniku Urzędowym 
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Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich 
innych danych finansowych. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczenia 
w swojej ofercie. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

14.1 Wymagania podstawowe : 

14.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW. 

14.1.3 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. 

14.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentu(ów) dołączonego(ych) do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego 
przez osoby do tego upoważnione. 

14.1.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
zgodnie co do treści z niniejszą IDW. 

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

14.1.7 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. 

14.1.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 upzp. 

14.2 Forma oferty. 

14.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę 
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć 
do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 
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oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

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

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

14.2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

14.2.5 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 
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

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

14.2.7 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) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

14.2.8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
podmiotów, o których mowa w pkt 9.4. niniejszej IDW kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

14.2.9 Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.), art. 297 §1.: „kto w celu uzyskania 
dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5”. 
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14.3 Zawartość oferty. 

14.3.1 Kompletna oferta musi zawierać: 

1) formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 
do niniejszej IDW, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej IDW, 

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 upzp  – 
Załącznik nr 3 A do niniejszej IDW, 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 
upzp – Załącznik nr 3 B do niniejszej IDW, 

5) wykaz wykonanych głównych usług sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW,  wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, 

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności, sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW, 

7) 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, 

8) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW. 

14.3.2 Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ. 

15.1   Wyjaśnianie treści SIWZ. 
 

15.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

15.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

15.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku. 

15.1.4 Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej. Udzielając 
wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. 

15.1.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

15.1.6 Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

15.1.7 Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej 
procedurze lub sprostowania. 

15.1.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

15.1.9 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

16. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

16.1 Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować 
na adres Zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 
z dopiskiem: Przetarg nieograniczony pn.:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 
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16.2 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami – w godzinach: od 9 –14  w dni 
robocze.  

W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Jadwiga Dejnarowicz- st. insp. ds. administracji 

tel. 43 675 51 43 ; e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl 

W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Mariusz Sowiński – Prezes Zarządu - tel. kom.: 0601052129 ;  

e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl 

17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. 

17.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 
 

17.2 W nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  19.05.2015 r. do godz.  10:00 

 

17.3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 

17.4 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 
z dopiskiem: Przetarg nieograniczony pn.: 

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 

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

18. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY. 

18.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
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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. 

18.2 Zmiana złożonej 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 .....”. 

18.3 Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy ( Wykonawców). 
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

19.1 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
19/05/2015r o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 13 

20. TRYB OTWARCIA OFERT.  

20.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

20.3 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. 

20.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
2) informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji i rękojmi; 
3) termin wykonania zamówienia. 

20.5 Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

20.6 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 20.1. i 20.4. 
ppkt 2) i 3) niniejszej SIWZ.  
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21. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA. 

21.1 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 

22. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

22.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

22.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

22.3 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. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

23. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

23.1 Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. 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. 

23.2 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z konieczności 
ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji 
zamówienia. 

23.3 Sposób zaplaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w Części II niniejszej SIWZ. 

24. KRYTERIA OCENY OFERT. 

 

24.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 

24.2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona 
w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu 
o przedstawione poniżej kryteria.  

 

24.3. Przy wyborze oferty Zamwiajacy bdzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Kryterium Symbol Waga % Ilość punktów 

Cena brutto  C 85 85 

Okres rękojmi R 10 10 

Termin płatności P 5 5 

 

24.4. W kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana według następującego wzoru: 
 
 

NCB 
Kryterium „C”  =     ---------------------     x 85 pkt 

CBB 
Gdzie: 

NCB - najniższa zaoferowana cena brutto wśród złożonych ofert 

CBB – cena brutto oferty badanej 

 

24.5.  W kryterium „Okres Rękojmi” to suma punktów przyznanych na podstawie informacji 
zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie w Formularzu oferty. 
 

24.5.1. Punkty za „Okres Rękojmi” (R) będą przyznawane wg następujących zasad: 
 

Lp. 
Deklarowany „Okres Rękojmi” – zgodnie z warunkami określonymi w § 10 

Projektu Umowy – Cz. II SIWZ do: 
Ilość punktów 

 

1. 31.12.2018r. 0 

2. 31.12.2019r. 5 

3 31.12.2020r. 10 
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24.6. W kryterium „Termin Płatności” to suma punktów przyznanych na podstawie informacji 
zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie w Formularzu oferty. 
 

24.6.1. Punkty za „Termin Płatności” (P) będą przyznawane wg następujących zasad: 
 

Lp. 
Deklarowany „Termin Płatności” – zgodnie z warunkami określonymi w § 7 

Projektu Umowy – Cz. II SIWZ: 
Ilość punktów 

 

1. 15 dni 0 

2. 30 dni 5 

 
24.7. Ostateczna ocena punktowa oferty. 

Ocena punktowa badanej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą 
wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne 
kryteria: 

 
P = C + R + P 

gdzie : 
P Ostateczna ocena punktowa badanej oferty 

C Ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena brutto”  

R Ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Okres Rękojmi” 

P Ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Termin Płatności”  

 
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 
24.8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

25. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ. 

25.1 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 
i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jeśli jest niższa o 30% od 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
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wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, 

z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

 

25.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

25.3 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

26. UZUPEŁNIENIE OFERTY. 

26.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 upzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
upzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

26.2 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert. 

27. TRYB OCENY OFERT.  

27.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

27.1.1 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. 

27.1.2 Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

27.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie 
na podstawie analizy  dokumentów i oswiadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 upzp. 

27.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

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

27.3.2 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) upzp. 

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

28. WYKLUCZENIE WYKONAWCY. 

28.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1. i 2. upzp. 

28.2 Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, o wykluczeniu 
z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

29. ODRZUCENIE OFERTY. 

29.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust. 1 upzp. 

29.2 Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

30. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. 

30.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

30.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny 
ofert. 

30.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

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

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 
zapytania o cenę; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 upzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

30.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 30.3 ppkt 1) Zamawiający umieści 
na stronie internetowej: www.mpwik-lask.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 

30.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 upzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 upzp, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny 
sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa 
powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 upzp. 

30.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
upzp. 

31. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 

31.1 Zgodnie z art. 139 i art. 140 upzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

31.1.1 zostanie zawarta na piśmie; 

31.1.2 mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy upzp 
nie stanowią inaczej; 
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31.1.3 jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej;  

31.1.4 zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

31.1.5 jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ; 

31.1.6 podlega unieważnieniu: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 upzp, 
2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SIWZ. 

31.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców składających ofertę wspólną do przedłożenia 
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę grupy Wykonawców w terminie 
co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia. 

 

31.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówień 
publicznych, stanowiącej część II SIWZ w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

1) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, 
a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne 
od stron umowy; 

2) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie 
zamówienia na usługę lub zmian i wytycznych instytucji przyznających środki 
na dofinansowanie na nowe projekty; 

3) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „siła 
wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron 
niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące 
po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy 
w jej obecnym brzmieniu; 

4) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania 
co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług; 

5) w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia jest uzależnione 
od wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu upzp; 

6) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej 
nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem przygotowania 
należycie przedmiotu umowy lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, 
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nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego 
uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy; 

7) w przypadku zmiany stawki podatku VAT; 

31.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.  

32. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

32.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia 
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 

32.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert — podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

33. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

33.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 upzp. Środkami ochrony 
prawnej jest: odwołanie oraz skarga do sądu.  

33.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 upzp. 

33.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami upzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

33.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

33.5 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 za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 upzp. 



  

       
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 

 

 
 

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

 Strona: 34/48 

33.6 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami upzp czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie upzp, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 upzp. 

33.7 Terminy wnoszenia odwołania: 

1) 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. 27 ust. 2 upzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób, 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2 ) powyżej 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. 

33.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

33.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

33.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

34. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 

35. PODWYKONAWSTWO. 

Zamawiający nie wyklucza wykonania części zamówienia przez podwykonawców, jednak żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

36. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
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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. 

L.P. 
OZNACZENIE 
ZAŁĄCZNIKA 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik Nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 

3. Załącznik Nr 3A 
Wzór  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 1  upzp    

4. Załącznik Nr 3B 
Wzór  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 5  upzp 

5. Załącznik Nr 4 Wzór wykazu wykonanych głównych usług  

6. Załącznik Nr 5 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
– WZÓR FORMULARZA OFERTY  

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Nazwa zamówienia:  
„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

  

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

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) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 
oraz jej modyfikacji, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

 ........................................................................................................................ PLN brutto 
(słownie: ................................................................................................................. PLN brutto) 
w tym podatek VAT ….. % w wysokości ………………………………  

w tym cena za realizację dokumentacji projektowej dla poszczególnych Zadań (1-2) wynosi: 
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1. 

Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na 

terenie Gminy Łask” - Etap IV – wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250  w Ostrowie: 

 

........................................................................................................................ PLN brutto  

(słownie: ................................................................................................................. PLN brutto)  

w tym podatek VAT ….. % w wysokości ……………………………… 

2. 

Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na 

terenie Gminy Łask” - Etap V – wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 200  w Łasku w ulicy    Widawskiej i Zachodniej  z odejściem do ulicy Prusa: 
 

........................................................................................................................ PLN brutto  

(słownie: ................................................................................................................. PLN brutto)  

w tym podatek VAT ….. % w wysokości ……………………………… 

4) oferuję(emy) realizację zamówienia w terminie:  
Lp. Nazwa Zadania  Termin wykonania:  

1. 

Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” - Etap IV – 

wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 

rur PCV Ø 200, 250  w Ostrowie 

6 miesięcy od daty 

podpisania umowy, 

Nie później niż do 

dnia 30.11.2015r  

2. 

Wykonanie  dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” - Etap V – 

wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 

rur PCV Ø 200  w Łasku w ulicy    Widawskiej i Zachodniej  z odejściem do ulicy 

Prusa 

6 miesięcy od daty 

podpisania umowy, 

Nie później niż do 

dnia 30.11.2015r 

 

5) W ramach kryterium oceny ofert „Okres Rękojmi” (R) oferuję (emy) okres rękojmi – zgodnie z 
warunkami określonymi w § 10 Projektu Umowy – Cz. II SIWZ do dnia [……………] 1. 
 

6) W ramach kryterium oceny ofert „Termin Płatności” (P) oferuję (emy)  termin płatności  – 
zgodnie z warunkami określonymi w § 7 Projektu Umowy – Cz. II SIWZ wynoszący: [……………] 2 
dni. 

                                                 
1
 Uzupełnia Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ dotyczącymi kryterium oceny ofert „Okres Rękojmi” tzn. 

poprzez wpisanie daty 31.12.2018r. lub 31.12.2019r. lub 31.12.2020r. Wpisanie innej daty lub pozostawienie 
pustego miejsca, będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
2
 Uzupełnia Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ dotyczącymi kryterium oceny ofert „Termin Płatności” tzn. 

poprzez wpisanie ilości dni 15 lub 30. Wpisanie innej liczby lub pozostawienie pustego miejsca, będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 
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7) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę o treści zgodnej z projektem stanowiącym Część II SIWZ w miejscu i terminie, 
jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę 
zgodnie z treścią SIWZ, 

9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 3, 

10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 upzp 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 postępowania 4 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

1.    

12) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 5: 

 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1.  

 
5. PODPIS(Y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
 i data 

1.      

2.      
 

                                                 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
- WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Nazwa zamówienia:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

2. 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 upzp, a także na podstawie Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 

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

2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

4. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia; 

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

Oświadczenie składam(y) świadom(i) odpowiedzialności z art. 297 §1 k.k. 
 

PODPIS(Y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
 

Nazwisko i imię osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
 i data 

1.      
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ZAŁĄCZNIK NR 3A  
- WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 UPZP 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 UPZP 

 
Nazwa zamówienia:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

2. WYKONAWCA: 
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  

oświadczam(y), że: 
 
Nie podlegam(my) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego gdyż nie 
zachodzą w stosunku do nas (mnie) przesłanki określone w art. 24 ust.1 upzp, w brzmieniu: 

 
Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) … 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
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4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku;  

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
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Oświadczenie składam(y) świadom(i) odpowiedzialności z art. 297 §1 k.k. 
 

PODPIS(Y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó
w) 

 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscow
ość 

 i data 

1.      

2.      
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„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia 
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ZAŁĄCZNIK NR 3B  
- WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 pkt 5 UPZP 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT. 5 UPZP 

 
Nazwa zamówienia:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03 /2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

2. WYKONAWCA: 
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  

oświadczam(y), że: 
 
Nie należę(ymy)/należę(ymy)6 do grupy kapitałowej 7 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp,. 

                                                 
6 niepotrzebne skreślić 
7
 Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp: 

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę- zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”), 

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
a) 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, 

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

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, 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, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to 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: 
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)8 : 
 

 
 
Oświadczenie składam(y) świadom(i) odpowiedzialności z art. 297 §1 k.k. 

 
PODPIS(Y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
 i data 

1.      

2.      

                                                                                                                                                            
a) 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, 

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

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

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

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 

przedsiębiorcę; 
g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu 

spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 

przedsiębiorcę. 
8
 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp.  

 

Lp. Nazwa podmiotów 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 – WZÓR WYKAZU WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 
 

Nazwa zamówienia:  
„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

  

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

2. WYKONAWCA: 
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące zamówienia: 
L.p. Nazwa 

zamówienia 
(usługi) 

Wartość 
zamówienia 

w PLN 

Zakres 
wykonywanych 

prac 

Termin realizacji Zamawiający 
(nazwa, adres, 

nr telefonu) 

Nazwa 
Wykonawcy 

rozpoc
zęcie 
(data) 

zakoń
czenie 
(data) 

        

        
 
 
UWAGA – 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
za dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt 3) IDW uznaje się: 
a) poświadczenie, 
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
2.  W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego  zamówienia (usługi) wskazane w wykazie, 

zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 
9.1.2. ppkt 3) IDW 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt 3) IDW budzą 
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie 
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na   rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać 
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 
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4. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni 
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w ofercie. 

5. Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych, przez Wykonawcę w wykazie usług jest szerszy niż wymagany 
przez Zamawiającego, Wykonawca winien w wykazie wskazać zakres i wartość usług odpowiadających 
zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego. 

 

 
 
PODPIS(Y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(ci
e) 

Wykona
wcy (ów) 

Miejscowość 
 i data 

1.      

2.      
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 – WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA 
I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE WYKONYWANYCH PRZEZ 

NICH CZYNNOŚCI  
 

WYKAZ OSÓB,  
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA 
I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRES 

WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI 
 
Nazwa zamówienia:  

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie Gminy Łask” 
  

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

2. WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
dysponuje osobami wymienionymi w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej 
czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami: 

Lp 

Imię i 
nazwisko/ 

Ekspert  
 

Stanowisko / Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie /Kwalifikacje 
Zawodowe / Wykształcenie /  

Nr i zakres posiadanych 
uprawnień budowlanych 

Informacja o podstawie 
dysponowania 

..     

..     

 
PODPIS(Y): 



  

       
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 

 

 
 

„Wykonanie  dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” 

 Strona: 48/48 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(ci
e) 

Wykona
wcy (ów) 

Miejscowość 
 i data 

1.      

2.      

 


